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GIAO LƯU VĂN HÓA THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
22 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
- Nhóm phóng viên Công ty Truyền thông
rong không khí thủ đô Hà Nội hân hoan
chào mừng 58 năm ngày giải phóng thủ
đô, CBNV toàn hệ thống Nicotex nói chung và CBNV
các đơn vị phía Bắc nói riêng cũng háo hức chào
mừng 22 năm ngày thành lập công ty Cổ phần
Nicotex (13/10/1990 - 13/10/2012). Bắt đầu từ chiều
ngày 04/10, tất cả CBNV các đơn vị thành viên phía
Bắc của hệ thống đã tụ họp về trụ sở văn phòng
công ty tại Hà Nội, đồng thời cũng là nơi đóng quân
của công ty Nicotex Hà Nội- đơn vị đăng cai tổ chức
để giao lưu văn hóa thể thao.
Về tham dự giao lưu văn hóa thể thao có 6 đoàn
bao gồm các đoàn Liên quân công ty Nicotex Thanh
Hóa và Thanh Thái; Đoàn Liên quân công ty Atatco +
ACA và IBC; Liên quân văn phòng công ty mẹ và
công ty Truyền thông; Đoàn công ty Nicotex Hà Nội;
Đoàn công ty Nicotex Thái Bình và Đoàn Nicotex
Đông Thái với khoảng 250 vận động viên và cổ động
viên. Giải giao lưu văn hóa thể thao lần này được tổ
chức với tất cả 9 môn thi đấu là: bóng đá, cầu lông,
kéo co, nấu ăn, văn nghệ, cờ tướng, chèo thuyền trên
cạn, chơi U và tâm năng dưỡng sinh.
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, hết mình của
các vận động viên cùng sự cổ vũ nhiệt tình của cổ
động viên, sự công bằng minh bạch của các trọng
tài, giải giao lưu văn hóa thể thao đã khép lại với giải
nhất toàn đoàn thuộc về Liên quân công ty Atatco +
ACA + IBC; giải nhì thuộc về Liên quân văn phòng
công ty mẹ và công ty Truyền thông, giải ba thuộc về
Công ty Nicotex Thái Bình.
Qua giải giao lưu văn hóa thể thao, chúng ta
những người Nicotex dù đóng quân ở các địa bàn
khác nhau có điều kiện giao lưu học hỏi, cùng tụ về
một mái nhà chung Nicotex bằng tinh thần đoàn
kết, gắn bó hướng về mục tiêu chung. Chúng ta
cũng đã có dịp quảng bá hình ảnh và văn hóa
Nicotex đến cộng đồng dân cư và các cơ quan ban
ngành tại đơn vị đóng quân. Từ đây chúng ta đã
được biết đến nhiều hơn những giá trị truyền thống
được đề ra bởi ý nguyện của người sáng lập, người
đứng đầu Nicotex và kết quả xây dựng của các thế hệ
cán bộ công nhân viên công ty trong 22 năm qua.
Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong giải

giao lưu văn hóa thể thao mà nhóm phóng viên
chúng tôi mong muốn giới thiệu đến quý độc giả:

Giám đốc Công ty Hà Nội Nguyễn Văn Huy Trưởng Ban tổ chức đánh trống khai mạc giải
giao lưu văn hóa thể thao.

Tiết mục văn nghệ mở màn vô cùng đặc sắc,
ấn tượng của đơn vị chủ nhà

Sự hứng khởi của đội giành giải nhất toàn đoàn
của đội liên quân Công ty Atatco - ACA và IBC.
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GẶP MẶT THÂN NHÂN CBNV NHÂN KỶ NIỆM 22 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
- Anh Huy
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gày 13/10 vừa qua, trong hệ thống Nicotex đã tổ chức
chương trình giao lưu gặp mặt người thân là vợ, chồng,
con CBNV nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày thành lập công ty cổ phần
Nicotex (13/10/1990 - 13/10/2012) tại 2 địa điểm là văn trụ sở văn
phòng công ty mẹ (với các đơn vị phía Bắc) và tại Công ty cổ phần
Nicotex Nam Thái Dương (với các đơn vị phía Nam).
Chương trình giao lưu gặp mặt với người thân của CBNV nhằm
mục tiêu tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán
bộ công nhân viên công ty (nhất là những CBNV trẻ, mới vào công ty)
ôn lại, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hình thành và phát triển, truyền
thống văn hóa tốt đẹp của công ty Nicotex trong 22 năm qua; bên
cạnh đó cũng nhằm để người thân của CBCNV chứng kiến được sự hình
thành và phát triển của công ty Nicotex trong 22 năm qua, từ đó tạo

điều kiện và ủng hộ cho vợ hoặc chồng gắn bó lâu dài xây dựng mái
nhà chung Nicotex ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Chương trình đã
thu hút được sự tham gia của rất đông thân nhân CBNV trong công ty,
đặc biệt là sự tham gia của các cháu nhỏ đã đem đến một không khí vô
cùng vui tươi náo nhiệt.
Chương trình giao lưu đã tạo được không khí vui vẻ, sôi động,
phấn khởi giữa cán bộ công nhân viên công ty Nicotex với người thân
và giữa người thân với nhau, đây cũng là cơ hội để động viên tinh
thần hăng say lao động, cống hiến và ngày càng yêu quý công ty hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu gặp mặt thân nhân
tại 2 địa điểm:
Hình ảnh do Công ty truyền thông và Công ty Bình Dương
thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ Đỗ Đình Niễm chụp hình
cùng với CBNV công ty Nam Thái Dương cùng thân nhân

Các cháu bé tham gia các trò chơi trong lễ giao lưu gặp mặt.

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam
đang vui vẻ gắp thức ăn cho CBNV và người thân.

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nam chụp hình
cùng với đội ngũ phục vụ bữa ăn tại lễ giao lưu gặp mặt.
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CÔNG TY TRUYỀN THÔNG NICOTEX
LÀM PHIM QUẢNG CÁO

- Thùy Minh

ới mục tiêu đào tạo bổ sung kiến thức cho cán bộ nhân viên
nắm chắc các kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển của
công ty mẹ; Kiến thức quản trị dự án, quản trị dòng tiền, quản trị rủi ro
về tài chính; Kiến thức bán hàng chuyên nghiệp, từ ngày 6 đến ngày
15 tháng 9, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức tập huấn cho nhân
viên các đơn vị phía Nam tại công ty Nicotex Bình Dương. Đối tượng
tham gia tập huấn là Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban của các
công ty thành viên phía Nam.
So với các đợt tập huấn trước đây thì dịp tập huấn này có nhiều sự
thay đổi. Ngoài các giảng viên là cán bộ các phòng ban chức năng thì
Công ty mẹ có mời các giảng viên từ Công ty TNHH tư vấn VFAM Việt
Nam, công ty đào tạo Trí Thức Trẻ để giảng về nội dung: môn quản trị
dự án, quản trị dòng tiền, quản trị rủi ro về tài chính; kỹ năng bán
hàng chuyên nghiệp.
Với các nội dung cơ bản của khóa tập huấn về: chiến lược tái cấu
trúc tổ chức công ty; chiến lược thống nhất tư tưởng, củng cố tổ
chức, kiện toàn nhân sự; chiến lược đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
công nghệ từ đóng gói lẻ, sang gia công pha chế và sản xuất hoạt
chất kĩ thuật; chiến lược cải cách bao bì nhãn mác theo nguyên tắc
mỗi vùng sinh thái một bộ sản phẩm và một bộ qui cách để tăng sự
khác biệt; chiến lược giao sản phẩm độc quyền cho từng công ty để
tăng sức cạnh tranh và phát triển thị trường, kỹ năng bán hàng
chuyên nghiệp; chiến lược tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi
phí; chiến lược cải cách chính sách giá cả; chiến lược xây dựng đại lý
sát người tiêu dùng; chiến lược xúc tiến bán hàng đến người tiêu
dùng theo mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex”; …các học viên
đã thu nhận được nhiều những kiến thức mới cũng như củng cố lại
các kiến thức đã từng được nhận.
Hy vọng thông qua khóa tập huấn, CBNV trong hệ thống có thêm
những sức mạnh mới để cùng nhau góp tài - trí - lực cho sự phát triển
chung của công ty./.

- Thu Hoài

C

ông ty Truyền thông Nicotex Việt Nam ngay từ khi thành lập đã
là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cũng như quảng
bá các sản phẩm, thương hiệu của Nicotex đến với công chúng. Với đội
ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, lại được đào tạo
chuyên môn bài bản, cộng với nhiệt huyết của Giám đốc công ty cùng
với những thành viên trong phòng truyền thông nên trong những năm
qua, công ty Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với
Nicotex và đang dần từng bước tiếp cận với thị trường bên ngoài bằng
những hợp đồng làm phim quảng cáo với các đối tác ngoài hệ thống.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Nam Dương có trụ sở chính tại
148 Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) - là đơn vị
đầu tiên mạnh dạn đưa sản phẩm lúa lai 3 dòng được nhập khẩu từ
công ty Thiên Minh (Trung Quốc) vào cấy trên chất đất của miền bắc
Việt Nam, đã sử dụng dịch vụ làm phim quảng cáo của công ty Truyền
thông Nicotex để quảng bá thương hiệu và sản phẩm thóc giống Nam
Dương 99 của công ty. Cán bộ Công ty Truyền thông cùng với các nghệ
sĩ có tên tuổi như: Văn Hiệp, Quang Tèo, Hán Văn Tình… là những
người gương mặt quen thuộc với bà con nông dân đã về cánh đồng tại
huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình và huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam lấy
bối cảnh để quay quảng cáo. Sự có mặt của các nghệ sỹ đã thu hút rất
đông bà con nông dân đổ tới chứng kiến đoàn làm phim.
Thời tiết nắng nóng cuối mùa thu không làm giảm đi nhiệt huyết
của toàn đoàn làm phim. Với những phương tiện máy móc hiện đại, với
đội ngũ quay phim, đạo diễn, ánh sáng …. chuyên nghiệp, đoàn làm
phim đã có những đúp hình như ý chỉ trong 1 ngày. Dù công việc vất vả
nhưng đoàn làm phim đã rất vui mừng với những kết quả thu được.
Tin tưởng rằng với những cố gắng, nỗ lực làm việc của CBNV Công
ty Truyền thông nói chung và phòng truyền thông nói riêng, trong
tương lai, Công ty Truyền thông sẽ có những bước tiến hơn nữa trên
con đường đưa thương hiệu Nicotex hội nhập với thị trường trong
nước, khu vực và trên thế giới. Cũng hy vọng thương hiệu Truyền thông
Nicotex sẽ được biết đến là một đơn vị sản xuất các chương trình
quảng cáo, truyền hình chuyên nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông
nghiệp nông thôn./.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
TRAO PHẦN THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH CON CBNV
ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2011- 2012 ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA QUẬN LONG BIÊN
- Lương Huệ

- Minh Phương

N
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hắc đến Kim Bôi, một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, người ta
thường nghĩ tới câu ca “ Thương nhau cho thịt, cho xôi. Ghét
nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”. Câu ca nói về sự khó khăn khi sinh sống ở vùng
đất Kim Bôi ngày trước. Còn ngày nay, với tiềm năng tài nguyên thiên nhiên
của mình, đặc biệt là với suối khoảng nóng mang nhiều khoáng chất tốt cho
sức khỏe con người, Kim Bôi đang trở thành một điểm đến du lịch nghỉ
dưỡng lý thú với rất nhiều du khách.
Ngày 08 - 09/07/2012, Công ty Cổ phần Nicotex đã tổ chức kỳ nghĩ
dưỡng và trao phần thưởng cho các cháu là con CNBV đạt thành tích cao
trong năm học 2011 - 2012, tại suối khoáng nóng Kim Bôi. Chuyến đi có sự
tham gia của CBNV khối văn phòng công ty mẹ và các công ty thành viên
khối văn phòng và đã lưu dấu những kỷ niệm không thể quên bởi sự quan
tâm, chia sẻ từ phía các đồng nghiệp, những người thân trong gia đình,
niềm vui về sự thành công trong quá trình rèn luyện học tập của các cháu.

Với những nỗ lực hết mình, trong năm học 2011 - 2012, các cháu con
CBNV trong toàn hệ thống đã giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học
sinh giỏi các cấp, đem vinh quang về cho gia đình, nhà trường và Công ty.
Toàn hệ thống Công ty Cổ phần Nicotex có tổng số 195 cháu là con em CBCNV
đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, học sinh tiên tiến và cháu ngoan Bác Hồ.
Trong đó có 1 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, 1 cháu đạt danh
hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quận
huyện và 62 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.
Do điều kiện địa lý nên trong buổi lễ trao thưởng những cháu có thành
tích cao trong học tập được diễn ra vào đêm ngày 08/07/2012 chỉ có sự tham
gia của 03 cháu là con CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, 05 cháu
học sinh giỏi cấp trường và 13 cháu đạt học sinh tiên tiến và cháu ngoan Bác
Hồ. Giá trị phần thưởng cho các cháu không lớn song đã góp phần không
nhỏ nêu cao tinh thần phấn đấu học tập trở thành những người con ngoan,
những người công dân có ích cho xã hội. Phần thưởng đã tiếp thêm động lực
tinh thần để các cháu có niềm tin vào thế hệ đi trước cũng như tương lai sau
này, nhất là khi các cháu cảm nhận được tình yêu thương của các bậc cha mẹ,
sự quan tâm của công ty nói riêng và xã hội nói chung./.
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gày 26/7 Quận ủy HĐND - UBND - UBMTTQ
Quận Long Biên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ
niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Đức Bảo - Bí thư
Quận ủy, đồng chí Hoàng Việt Phó Bí thư Quận ủy, đồng
chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND Quận, đồng chí
Nguyễn Tiến Bộ - Chủ tịch UBMTTQ Quận, các ban,
ngành, đoàn thể của Quận và các đồng chí lão thành
cách mạng. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp và cá
nhân tham gia đóng góp xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp
nghĩa” của Quận.
Trong diễn văn kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ,
đồng chí Bí thư Quận ủy - đại diện những thế hệ được
sống trong hòa bình cũng đã tri ân những Bà mẹ VNAH,
những liệt sĩ, những thương bệnh binh và gia đình có
công với nước, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta
những thế hệ sau này cần phải ghi nhớ và khắc sâu
trong tim những hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã
mất một phần xương máu vì nền hòa bình độc lập của
nước nhà.
Tại lễ kỷ niệm, Ban vận động quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”
Quận Long Biên đã đón nhận sự ủng hộ của các đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn. Là đơn vị đóng quân trên
địa bàn, Công ty Cổ phần Nicotex tích cực tham gia quỹ
Đền ơn đáp nghĩa của Quận. Nhân dịp này công ty Cổ
phần Nicotex ủng hộ số tiền năm triệu đồng vào quỹ
Đền ơn đáp nghĩa. Số tiền tuy không lớn nhưng thể
hiện tấm lòng và sự tri ân của công ty đối với những
người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, sự hy sinh đó mãi
mãi chúng ta không thể nào quên./.

THÁI LAN -

NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
- Lưu Thị Hoài

T

háng 6 năm 2012 là một kỷ
niệm đáng nhớ nhất cuộc
đời tôi, khi tôi chính thức được
công ty thông báo nằm trong
danh sách đi thăm quan du lịch tại
đất nước Thái Lan xinh đẹp. Từ
khi nhận được thông báo tôi cứ
hồi hộp chờ đợi và tưởng tượng
đến những điều sẽ thấy trong
những ngày sắp tới. Cuối cùng đã
tới ngày 17/6/2012 xe bắt đầu
chuyển bánh từ Buôn Ma Thuột
đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi đến
thủ đô Bang Kok. Nơi đất khách
xứ người tôi hoàn toàn bỡ ngỡ và
đôi chút lo lắng khi lần đầu tiên
trong cuộc đời tôi đặt chân đến
một nơi mà không phải là đất
nước Việt Nam.

Sau một lát làm các thủ tục
nhập cảnh, cùng với các đồng
nghiệp, tôi bước lên xe để rời thủ
đô Bang Kok để đến Chiang Mai.
Khi bước lên xe tôi đã thấy một
mùi rất sợ, cứ nghĩ là sức khỏe
mình yếu nên nhạy cảm. Nhưng
không phải vậy. Đi được mấy km
mọi người trong xe phát hiện đám
khói bốc lên từ cuối xe. Ai cũng
hoảng sợ bước ra khỏi xe, còn lái
xe bước xuống lăn lộn để sửa.
Đoạn đường còn rất dài mới đến
Chiang Mai, hướng dẫn viên du
lịch thì không biết tiếng của người
lái xe và đoàn như bị lạc vào thế
giới lạ. Khi mở khoang đựng hành
lý thì toàn bộ vali đã bị tác động
của xe làm nóng lên. Sau đó, đoàn

chúng tôi được chuyển sang 1 xe
mới rất hiện đại và sang trọng,
không khí thoải mái làm khỏe
người hơn. Tiếp đó đoàn được
đưa đến một nhà hàng sang trọng
để ăn tối, nhân viên phục vụ biểu
diễn bay trên không để bưng bê,
có sân khấu hát giữa hồ sen,
không gian như cung đình trong
phim Tôn Ngộ Không vậy. Khung
cảnh của nhà hàng đã khiến đoàn
vượt qua sự sợ hãi lúc trước, cảm
thấy được thư giãn và thật quen
thuộc như ở quê nhà.
Trải qua 1đêm di chuyển, đoàn
chúng tôi đến được Chiang Mai. Tôi
có cảm giác như mình được đến cõi
tiên, một không gian tuyệt đẹp nơi
đó có những sư huynh tất bật chuẩn
bị nơi ăn chốn ở cho chúng tôi. Tôi
có linh cảm như về nhà mình vậy và,
kỳ lạ làm sao, lúc này mọi người ai
cũng thấy khỏe không thấy gì là mệt
mỏi nữa mặc dù chúng tôi vừa trải
qua 1 đêm dài trên xe.
Sáng sớm hôm sau tôi bật dậy
khi nghe tiếng báo thức để đi
thiền định mở trí huệ. Có một vị
hộ pháp đến đưa tôi đi theo và
được chỉ chỗ ngồi. Tôi ngồi xuống
bắt đầu thiền. Ngồi thiền toàn
thân rất đau nhưng tôi vẫn kiên
trì, một lát sau trước mắt tôi là
một ánh hào quang đỏ rực, những
tia sáng chớp chớp như (sấm sét)
lúc trời mưa. Cố gắng vượt qua
đau đớn tôi nhìn thấy một đạo
hào quang đủ trăm màu ngọc báu
rồi xung quang lại phát ra ánh hào
quang, vầng sáng như những tảng
mây trắng của ánh trăng rằm,
xung quang đám mây có rất nhiều
hoa sen rực rỡ, giữa đóa hoa sen
đó có thấy một vị hóa phật ngồi

+
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Nhưng tôi thấy hào
quang chỗ vị hóa phật đó
là hào quang màu nâu
(màu vàng, màu giống gỗ)
trong lòng mừng vui
không tả, ngửa mặt lên xin
phật thương xót và bảo hộ
cho, xung quang ai nấy
đều nhất tâm chờ nghe vị
phật phóng hào quang và
rồi nghe vị phật căn dặn
đến các đệ tử những điều
tốt lành và ban phước báu.
Thời gian ở Chiang
Mai trôi đi nhanh chóng
và đã đến lúc phải giã biệt.
Đến chiều mọi người đã ra
xe gần hết để chuẩn bị đi
về BangKok. Xe sắp
chuyển bánh mà chưa
nhận được sự gia trì vào
vật báu nên dù tôi chạy
qua lại chào các sư huynh
nhưng thực chất trong
tâm luôn rối bời. Làm sao
bây giờ? Tôi không dám
xin được gặp Sư Phụ, cũng
chẳng dám nói gì vì cả
đoàn đã lên hết xe, không
biết làm sao chỉ biết thành
tâm cầu xin. Vậy mà phép
nhiệm màu đó đến thật, có
một vị dáng người tầm
thước cao lớn xuất hiện
hướng dẫn các lễ nghi để
cả đoàn cùng xuống đi
chào Sư Phụ.
Có lẽ Sư Phụ nghe được
âm thanh xin gặp nên cho
tôi và cả đoàn được gặp và
hưởng món ăn quả ngon,
bánh ngọt, từ tay Sư Phụ
ban phát, tôi nhận được
một quả báu (Mẵng cầu

na) và tôi được Sư Phụ mở
cho tôi trí tuệ. Tôi đã đem
quả ra ăn với lòng biết ơn
sâu sắc và dành chia các
hạt quý cho các thành viên
trong đoàn với hi vọng hạt
quý đó sẽ cho đoàn
Nicotex những trái ngọt.
Trước khi trở về Băng
Kok, chúng tôi còn được
nghé thăm khu sản xuất
vàng, bạc, đá quý đồ trang
sức tại trung tâm Chiang
Mai. Từ các hành động cử
chỉ, tinh thần làm việc
nghiêm túc, thái độ phục
vụ tận tình của nhân viên
đã tạo được niềm tin cho
chúng tôi khi được chính
mắt chứng kiến sản phẩm
họ làm ra. Đi thăm vườn
thú rộng trên 500ha của
một vị tỷ phú chăn nuôi và
kinh doanh phát triển.
Về đến Băng Kok chúng
tôi còn được đi thăm
Hoàng cung Thái Lan uy
nghi lộng lẫy, thăm chùa
vàng tuyệt đẹp với bức
tượng vàng nổi tiếng. Đất
nước Thái Lan thật đẹp và
giàu có do ngành kinh
doanh du lịch phát triển.
Kết thúc một chuyến
thăm quan nhiều ý nghĩa mà
bản thân tôi cũng như các
thành viên khác trong đoàn
học được nhiều điều trong
giao tiếp, cuộc sống hàng
ngày học được chữ “Nhẫn”
trong đời thì mọi việc sẽ tốt
lành và thành công./.
Ngày 02 tháng 7 năm 2012

HƠI THỞ MINH TRIẾT
Thở vào, cảm nhận hơi vào
Thở ra, cảm nhận hơi ra
Chú tâm lắng nghe hơi thở
Vọng tâm vọng tưởng dần xa
Toạ thiền hoặc không toạ thiền
Miễn sao ngồi thật an nhiên
Thở đều, hơi dài và nhẹ
Vơi bao nghiệp chướng ưu phiền
An định: dễ thấy cái “tôi”
Cái khuôn tâm não tháo lơi
Tự tri là gốc minh triết
Tỉnh thức vô ngã chiếu soi
Thở vào, cảm nhận hơi vào
Thở ra, cảm nhận hơi ra
Chú tâm lắng nghe hơi thở
Trí tuệ tâm linh thăng hoa
Y học có nhiều chứng minh
Công năng của hơi-thở-thiền
Nhân điện điều hoà cơ thể
Năng lượng vũ trụ diệu huyền
Vật lí có nhiều chứng minh
Tâm năng của hơi-thở-thiền
Lan toả duyên lành vô tận
Thiện ích khắp nẻo chúng sinh
Thở vào, lắng nghe hơi vào
Thở ra, lắng nghe hơi ra
Dần dần biết nghe vọng tưởng
Chân Tâm cực lạc khai hoa…
Nguyễn Minh Thanh (ST)
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“CHÚNG TA ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN NĂM 2012”
- Anh Huy

PV: Năm kế hoạch 2012 của
Công ty cổ phần Nicotex đã kết
thúc, với tư cách là người làm kế
hoạch của công ty, xin chị chia
sẻ những nhận định của chị về
hoạt động của công ty năm
2012 vừa qua.
Đ/c Phạm Thị Thoa: Năm
2012 vừa qua toàn hệ thống
Nicotex đã nỗ lực thực hiện các
mục tiêu kế hoạch đặt ra, cơ bản
đã thực hiện tốt các chiến lược
trọng tâm năm 2012 của công ty
chỉ đạo. Chính vì vậy các mục tiêu
cơ bản năm 2012 toàn hệ thống
chúng ta đã đạt được mặc dù
tình hình hoạt động của các
doanh nghiệp năm nay hết sức
khó khăn.
PV: Xin chị có thể cho biết
những nguyên nhân ảnh hưởng
tới kết quả hoạt động của công ty
năm vừa qua.
Đ/c Thoa: Nguyên nhân ảnh
hưởng đến kết quả hoạt động
của công ty năm vừa qua có rất
nhiều, tôi xin nêu một số nguyên
nhân chủ chốt sau. Thứ nhất:
Phải nói rằng việc hoạch định các
chiến lược trọng tâm của HĐQTBan tổng giám đốc công ty trong
năm 2012 là hoàn toàn chính xác
và đúng đắn, nhằm khai thác
triệt để các nguồn lực của công
ty và phù hợp với tình hình kinh
tế xã hội thực tế. Tiếp đó là do
toàn hệ thống nắm chắc và thực
hiện triệt để các chiến lược, quan

điểm chỉ đạo xuyên suốt của
HĐQT - Ban Tổng giám đốc công
ty. Thứ ba là do phản ứng nhanh
nhạy, linh hoạt với tình hình thị
trường, khai thác triệt để các
nguồn lực của mình, tận dụng tối
đa các chính sách hỗ trợ do công
ty mẹ ban hành của các công ty
thành viên.
PV: Bài học rút ra từ các hoạt
động năm 2012 của công ty là gì,
thưa chị?
Đ/c Thoa: Có rất nhiều bài học
được rút ra sau 1 năm hoạt động.
Điển hình là các bài học về chăm
lo đời sống cho người lao động.
Chỉ có thường xuyên chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần cho
người lao động bằng việc gắn
chặt với hiệu quả, năng suất làm
việc của người lao động mới đảm
bảo tư tưởng, tổ chức, nhân sự ổn
định. Bài học về thường xuyên
quan tâm tới công tác tổ chức,
nhân sự của đơn vị. Chiến lược
phát triển về tổ chức, có sự chuẩn
bị nhân sự, chuẩn bị về đầu tư
cho việc chuẩn bị để hình thành
các chi nhánh.
Bài học về vấn đề xây dựng
các chiến lược và các giải pháp
phòng ngừa rủi ro trong việc phá
vỡ hệ thống đại lý cũ khi triển
khai xây dựng hệ thống đại lý sát
người tiêu dùng cũng như trong
việc chi phí xúc tiến bán hàng
tăng cao trong khi tốc độ tăng
doanh thu không tương xứng
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Năm kế hoạch 2012 của công ty Cổ phần Nicotex đã kết thúc, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với
đồng chí Phạm Thị Thoa - Trưởng phòng Kế hoạch, về công tác tổng kết năm của toàn hệ thống,
nhằm đem đến cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về hoạt động của công ty năm vừa qua và triển vọng
năm 2013 sắp tới.

với tốc độ tăng chi phí và trong
việc thu tiền bán hàng khi mà mở
rộng hệ thống đại lý.
Khi xây dựng hệ thống đại lý
sát người tiêu dùng chúng tôi
cũng rút ra các bài học về làm
thông nhận thức của hệ thống
cán bộ công ty trước và trong khi
triển khai công tác xây dựng hệ
thống đại lý và bài học phải kiên
trì, kiên định, quyết tâm cao, tìm
mọi giải pháp để xây dựng hệ
thống đại lý sát người tiêu dùng.
Với vấn đề xây dựng chương
trình xúc tiến bán hàng tới người
tiêu dùng thì bài học về định vị
sản phẩm trước khi triển khai
chiến lược kinh doanh và triển
khai công tác xúc tiến bán hàng
cũng như sự kiên trì và tích cực
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hơn nữa để thực hiện chương
trình xúc tiến bán hàng là những
kết quả mà chúng tôi rút ra được.
Trong hoạt động của mỗi
doanh nghiệp, bài học về nâng
cao năng lực điều hành cần phải
được quan tâm thường xuyên, do
đó Công ty cũng đã rút ra được
nhiều những bài học trong công
tác năng lực điều hành của toàn hệ
thống, nhất là trong việc xác định
rõ mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược
giải pháp, xác định rõ năng lực và
trình độ của cán bộ để phân công
nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát
thường xuyên và kịp thời có biện
pháp khắc phục, xử lý, phối hợp
chặt chẽ với các đối tác chiến lược
thông qua các chương trình giao
lưu, giao ban.
PV: Có ý kiến cho rằng năm 2013,
hoạt động của công ty Nicotex sẽ có
nhiều thuận lợi hơn năm 2012. Xin
chị có thể cho biết ý kiến của mình về
vấn đề này với tư cách người làm kế
hoạch của công ty.
Đ/c Thoa: Năm 2013 hoạt động
của công ty sẽ có nhiều thuận lợi
do một số chính sách vĩ mô của
Nhà nước hỗ trợ mặt trận sản xuất
nông nghiệp của đất nước mang
lại. Một số thuận lợi do công mẹ và
hệ thống Nicotex đã triển khai
thực hiện một loạt các chiến lược
sản xuất kinh doanh đã định
hướng từ 2 - 3 năm nay để hỗ trợ
cho các công ty thành viên với việc
quản trị có tính chuyên nghiệp
ngày càng cao.
Bên cạnh những thuận lợi đó
vẫn còn rất nhiều khó khăn ảnh
hưởng đến hoạt động của công ty
như giá cả nông sản, nguyên vật
liệu vẫn chưa ổn định do tình hình
kinh tế và chính trị một số khu vực
còn bất ổn. Khó khăn do chúng ta
tiếp tục cải cách, tái cấu trúc do
các cơ chế có thể chưa đồng bộ,
tác nghiệp giữa các bộ phận chưa
nhuần nhuyễn.

PV: Ý kiến của chị như thế nào
về việc các công ty thành viên thí
điểm mô hình “ câu lạc bộ nhà
nông Nicotex”? Chị có quan điểm
như thế nào để mô hình nhân rộng
và hoạt động hiệu quả?
Đ/c Thoa: Có thể nói việc triển
khai XTBH đến người tiêu dùng
theo mô hình “Câu lạc bộ nhà
nông Nicotex” đã có những tác
động rất tích cực đến công tác
tiêu thụ sản phẩm trong năm qua,
đồng thời hỗ trợ cho công tác xây
dựng và quy hoạch hệ thống đại
lý sát người tiêu dùng, thực hiện
Chiến lược tối đa hóa doanh thu.
Kết quả tiêu biểu của mô hình đã
thể hiện rất rõ tại công ty Cần Thơ.
Tuy nhiên nhận thức việc triển
khai mô hình ở một số đơn vị
thành viên vẫn còn chưa đến nơi
đến chốn thể hiện: Công tác XTBH
đến người tiêu dùng một số đơn vị
chưa đi đúng bản chất là phải tập
trung cho công tác xúc tiến bán
hàng đến người tiêu dùng, có đơn
vị thì vụ chiêm làm, vụ mùa không
làm; có đơn vị thì đi trình diễn sản
phẩm mới, không đầu tư cho
chương trình này một cách bài bản
cả về kinh phí, nhân lực. Chưa gắn
chương trình XTBH đến người tiêu
dùng với công tác xây dựng quy
hoạch đại lý. Trình diễn mô hình
xong lại không tổ chức hội nghị
đầu bờ, hội nghị nông dân, không
khuyếch trương sản phẩm,
khuyếch trương thương hiệu để
phục vụ cho công tác bán hàng.
Chưa hình thành được “Câu lạc bộ
nhà nông Nicotex” để duy trì và
làm nòng cốt cho chương trình
xúc tiến bán hàng đến người tiêu
dùng theo mô hình.
Để mô hình được nhân rộng và
hoạt động có hiệu quả, các đơn vị
thành viên cần phải hiểu rõ bản
chất của chương trình là chỉ rõ
hiệu quả đầu tư của người nông
dân trên một đơn vị diện tích

canh tác khi sử dụng những sản
phẩm thuốc BVTV của công ty
Nicotex. Đó là: Hiệu quả chi phí
trên một đơn vị diện tích, so sánh
với đối chứng để chỉ ra được mức
độ chênh lệch chi phí thấp hơn là
bao nhiêu; Hiệu quả năng suất
cây trồng trên một đơn vị diện
tích, so sánh với đối chứng để chỉ
ra mức độ chênh lệch năng suất
cao hơn là bao nhiêu; Mức độ tiêu
thụ sản phẩm của đại lý sát người
tiêu dùng trước và sau khi thực
hiện việc xúc tiến bán hàng.
Do vậy XTBH đến người tiêu
dùng theo mô hình là chọn ra 1 bộ
sản phẩm tối ưu sử dụng cho 1
loại cây trồng (gồm cả sản phẩm
cũ và mới chứ không chỉ chọn sản
phẩm mới) miễn là bộ sản phẩm
đó sử dụng cho cây trồng có hiệu
quả và đạt được các yêu cầu trên,
đồng thời phải tìm chọn đại lý sát
người tiêu dùng và ruộng của các
hộ nông dân sát địa bàn bán hàng
của đại lý để trình diễn, sau đó làm
cho mọi người nhận thức được
kết quả thông qua công tác cắm
biển trình diễn, tổ chức tổng kết
và hội nghị đầu bờ, hội nghị nông
dân, hoặc hội thảo … mới đảm
bảo hỗ trợ được cho việc tiêu thụ
của đại lý sát người tiêu dùng có
kết quả. Từ đó mà công tác tiêu
thụ sản phẩm của chúng ta mới
thành công.
PV: Chị có tin rằng năm kế
hoạch 2013 công ty Nicotex sẽ
thành công?
Đ/c Thoa: Với những thành
quả mà toàn hệ thống Nicotex
chúng ta đã đạt được trong năm
2012, cùng với sự chỉ đạo sát sao
của HĐQT- Ban tổng giám đốc và
sự nỗ lực vượt khó của toàn thể
cán bộ nhân viên Nicotex, tôi
hoàn toàn tin tưởng rằng năm kế
hoạch 2013 công ty Nicotex sẽ
thành công./.
Xin cảm ơn Chị về bài
phỏng vấn.
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CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX TIỀN GIANG
- Lương Huệ

sự phát triển của mỗi công ty. Đội
ngũ nhân sự nếu không được giáo
dục thường xuyên sẽ dẫn đến suy
đồi về đạo đức, bất chấp pháp luật
và quy định của công ty, lợi dụng
chức vụ tham ô chiếm đoạt tài sản
của công ty gây hậu quả nghiêm
trọng về kinh tế. Bài học đau lòng
do sự quản lý lỏng lẻo về tài chính
của Ban giám đốc công ty Nicotex
Tiền Giang là lời cảnh tỉnh cho các
công ty thành viên trong hệ thống
Nicotex.
Công ty Cổ phần Nicotex Tiền
Giang ra mắt tháng 2/2009 trên cơ
sở tái cấu trúc từ chi nhánh An Hữu.
Mặc dù về tư cách pháp nhân, công
ty có sự thay đổi lớn nhưng về tổ
chức và biên chế nhân sự vẫn giữ
nguyên, bộ máy lãnh đạo công ty
đặc biệt là giám đốc công ty đã có
nhiều năm kinh nghiệm trong công
tác quản lý. Khi công ty Tiền Giang
mới ổn định tổ chức sau khi tái cấu
trúc, công ty đã tiến hành thuê đất
tại Khu Công nghiệp Long An để

xây dựng văn phòng công ty tại
Long An. Thời gian đó Giám đốc
công ty bận mải nhiều việc nên đã
lơi lỏng công tác quản lý tài chính và
cũng một phần do quá tin tưởng
vào nhân viên cấp dưới nên để
Đoàn Thanh Cơ - Nguyên kế toán
trưởng công ty, lợi dụng chức vụ,
quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
của công ty, số tiền chiếm đoạt lên
tới hàng tỷ đồng.
Hình thức mà Đoàn Thanh Cơ
chiếm dụng tiền của công ty đó là,
thời gian tháng 8, 9/2010 thủ quỹ
công ty nghỉ phép giao lại quỹ cho
đồng chí Hưng thủ kho kiêm
nhiệm, tiền bán hàng thu về, số
lượng nhiều chưa kịp chuyển vào
ngân hàng nên Giám đốc công ty
giao cho Đoàn Thanh Cơ quản lý. Lợi
dụng được giao giữ một số tiền lớn,
Cơ đã chiếm dụng dùng vào mục
đích cá nhân. Thứ hai là trong thời
gian tháng 10/2010 Giám đốc công
ty đi tổng kết tại Hà Nội, đã ký một
số ủy nhiệm chi giao cho Cơ quản lý +
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C

ông ty Cổ phần Nicotex ra
đời và hoạt động đến nay
đã hơn gần 22 năm. Từ khi còn là
doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc
phòng cho đến khi thực hiện Cổ
phần hóa, công ty luôn chấp hành
các quy định về quản lý tài chính và
áp dụng các quy chế để quản lý
dòng tiền, tránh thất thoát tiền
hàng của công ty. Để làm tốt công
tác tài chính, công ty đã xây dựng
các quy chế về quản lý tài chính như
quy chế quản lý tiền hàng, quy chế
phân biệt dòng tiền…Ngoài ra
hàng năm công ty còn tổ chức các
lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về
kỹ năng lãnh đạo điều hành và tập
huấn cho cán bộ tài chính về
nghiệp vụ chuyên môn cũng như
các chính sách mới về nghiệp vụ kế
toán và thuế.
Thực hiện chủ trương của
HĐQT- BTGĐ công ty về việc Tái cấu
trúc các chi nhánh, xí nghiệp thành
các công ty hoạt động độc lập, năm
2009 hàng loạt các công ty con ra
đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn
đối với công ty cổ phần Nicotex và
các công ty thành viên, vì từ đây các
công ty đã chính thức hoạt động
độc lập, có tư cách pháp nhân, con
dấu riêng, có quyền tự quyết trong
hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây
vừa là cơ hội cho những giám đốc
năng động, dám nghĩ, dám làm có
thể khẳng định mình và vươn xa
hơn, nhưng cũng là khó khăn cho
những giám đốc trẻ vì họ phải tự
đứng lên bằng đôi chân của chính
mình.
Sau khi tái cấu trúc một loạt
những vấn đề mà các công ty thành
viên cần phải giải quyết đó là thống
nhất tư tưởng, củng cố tổ chức, kiện
toàn nhân sự, trong đó con người là
yếu tố quan trọng quyết định đến
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+để chuyển tiền trả công ty mẹ, lợi
dụng ủy nhiệm chi đó Cơ đã dùng
để chuyển tiền của công ty vào tài
khoản cá nhân mình. Tổng số tiền
mà Cơ lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm dụng của công ty Tiền Giang
là: 2.188.859.200 đồng. Số tiền mà
Cơ chiếm dụng của công ty Tiền
Giang đều đem đi đánh bạc và thua
bạc tại Camphuchia.
Sau khi sự việc được phát hiện
Ban giám đốc công ty Tiền Giang đã
yêu cầu Đoàn Thanh Cơ làm bản
tường trình và cam kết trả tiền cho
công ty, Cơ đã trả cho công ty Tiền
Giang số tiền là: 891.544.393 đồng,
số tiền còn lại Cơ đã không còn khả
năng thanh toán. Qua sự việc trên,
Giám đốc công ty Tiền Giang cũng
đã làm bản tường trình nhận trách
nhiệm về mình và xin nhận mọi
hình thức kỷ luật từ HĐQT công ty.
Từ thời điểm Đoàn Thanh Cơ
chiếm dụng vốn của công ty Tiền
Giang đến nay đã hơn một năm, đã
nhiều lần công ty Tiền Giang yêu
cầu Đoàn Thanh Cơ trả tiền chiếm
dụng cho công ty, nhưng Cơ vẫn
khất lần và không có khả năng để
trả lại số tiền cho công ty Tiền Giang.
Chính vì thế mà vừa qua HĐQT
công ty đã họp và ban hành nghị
quyết số 1227/NQ ngày 12/7/2012
về việc xử lý nợ xấu của Đoàn Thanh
Cơ như sau:
Về xử lý đối với Đoàn Thanh Cơ:
Kỷ luật cảnh cáo và sa thải Đoàn
Thanh Cơ. Thông báo cho gia đình,
chính quyền địa phương và nơi
thường trú của Đoàn Thanh Cơ. Yêu
cầu Đoàn Thanh Cơ phải bồi
thường toàn bộ số tiền đã chiếm
dụng. Làm thông báo gửi về chính
quyền địa phương quê hương
Đoàn Thanh Cơ. Làm thông báo gửi
đến những địa điểm, những cơ
quan tổ chức mà Đoàn Thanh Cơ
đang và sẽ tham gia làm việc.
Đối với ban lãnh đạo công ty
Tiền Giang: Kỷ luật ban giám đốc
công ty Tiền Giang: Cảnh cáo giám
đốc công ty Tiền Giang về buông
lỏng quản lý kinh tế. Khiển trách đối

với phó giám đốc công ty Tiền
Giang. Phạt kinh tế giám đốc công
ty Tiền Giang theo qui định của
công ty bằng 10% giá trị thất thoát:
Phương án xử lý là nộp ngay 50% số
tiền vào tài khoản của công ty Tiền
Giang, 50% sẽ trừ vào giá trị cổ tức
trong 2 năm 2012, 2013. Phạt kinh
tế đối với các cán bộ quản lý của
công ty Tiền Giang 5% giá trị thất
thoát (bao gồm các đồng chí
nguyên phó giám đốc, nguyên
giám đốc chi nhánh An Hữu,
nguyên trưởng phòng kinh doanh,
nguyên phó phòng kế hoạch thị
trường, nguyên tổ trưởng tôt kinh
doanh Long An). Thu tiền bằng cổ
tức năm 2012: 50 % giá trị tiền và thu
từ tiền lương trong 3 tháng: Tháng
8, 9, 10/ 2012.
Công ty mẹ đã thành lập tổ kiểm
tra đôn đốc thu hồi công nợ của
Đoàn Thanh Cơ với các đại diện là
ông Vũ Công Thiện - Trưởng phòng
pháp chế công ty Nicotex - Tổ
trưởng, Ông Đỗ Văn Hóa - Giám đốc
công ty Tiền Giang - Tổ phó; ông
Nguyễn Đăng Quí - Kế toán trưởng
công ty Tiền giang - Tổ viên, ông Vũ
Quốc Huy - Phó Phòng TCHC công
ty Tiền Giang - Tổ viên
Công ty Tiền Giang phải thu hồi
và bảo toàn vốn cho các cổ đông
bằng việc trích quĩ để thu hồi thất
thoát mà số tiền thu hồi là
1.100.000.000 đồng. Chỉ thu từ quĩ
phúc lợi mỗi năm là 50 triệu. Thu từ
chi phí hoạt động kinh doanh
khoảng 150 triệu. Để mỗi năm có
thể thu được 200 triệu.
Qua vụ việc này thể hiện sự quản
lý lỏng lẻo của công ty Tiền Giang và
giám đốc Đỗ Văn Hóa về công tác
quản lý kinh tế và công tác tài chính,
cũng như công tác nhân sự. Thể
hiện tinh thần trách nhiệm đấu
tranh phê bình của cán bộ công ty
Tiền Giang còn yếu kém. Yếu kém
trong việc phát hiện vấn đề, không
thẳng thắn đề xuất, đấu tranh. Yếu
kém trong việc chia sẻ trách nhiệm
và quyền lợi. Công tác kiểm tra,
giám sát tài chính của công ty mẹ

cũng yếu kém và còn buông lỏng.
Sự tham gia sâu sát của các thành
viên HĐQT chưa cao, chưa đề xuất
được các giải pháp xử lý hữu hiệu,
không có sáng kiến đóng góp
nghiêm túc. Ban giám đốc công ty
Tiền Giang chưa nhận thức đúng
đắn được sự việc xảy ra nghiêm
trọng và việc giải quyết vấn đề chưa
triệt để nghiêm túc, chưa dám chịu
trách nhiệm về mình mà còn đùn
đẩy, đổ lỗi cho nhau. Đây là bài học
đắt giá cho công ty Tiền Giang
trong việc quản lý kinh tế và tài
chính, trong việc quản lý về nhân sự
con người, trong việc nhận xét và
đánh giá con người và cũng là bài
học kinh nghiệm cho các công ty
trong toàn hệ thống Nicotex.
Sự việc trên cũng thể hiện việc
giáo dục đạo đức cho cán bộ còn
yếu kém, một cán bộ công tác tại
công ty đã nhiều năm như Đoàn
Thanh Cơ, được thường xuyên trau
dồi văn hóa của công ty và những
quy chế, quy định của công ty vậy
mà vẫn lợi dụng chức vụ để chiếm
đoạt một số tiền lớn của công ty đi
đánh bạc, thể hiện sự suy đồi xuống
cấp về đạo đức, lối sống, đi ngược
với văn hóa truyền thống của công
ty Nicotex. Những con người như
Đoàn Thanh Cơ cần loại khỏi công
ty để không làm ảnh hưởng đến
những người lao động khác và ảnh
hưởng đến văn hóa đạo đức của
công ty Nicotex.
Bài học trong công tác quản lý
tài chính và quản lý nhân sự của
công ty Tiền Giang là tiếng chuông
cảnh tỉnh cho toàn hệ thống
Nicotex trong việc giáo dục đạo đức
lối sống của cán bộ, công nhân viên,
bài học về kỹ năng lãnh đạo điều
hành của ban giám đốc các công ty
thành viên, qua đây các công ty
thành viên cũng như Công ty Tiền
Giang cần rút ra bài học sâu sắc cho
mình để sự việc như Đoàn Thanh Cơ
không còn xuất hiện tại bất cứ công
ty thành viên nào./.

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẮC LẮC -

GIỮ MÃI MÀU XANH CHO TÂY NGUYÊN
- Thanh Toàn

C

ông ty cổ phần Nicotex Đắc Lắc
có trụ sở đóng quân tại 68
Nguyễn Chí Thanh, Thành phố
Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc là đơn vị được
hình thành từ chi nhánh Đắc Lắc của công ty
cổ phần Nicotex. Đã có mặt trên thị trường
Tây Nguyên được gần 20 năm, các sản phẩm
của công ty đã trở thành gắn bó thân thiết
với bà con nông dân nơi đây. Những người
lính Nicotex ngày nào mới tiếp cận thị
trường Tây Nguyên, nay đã nhường chỗ cho
một thế hệ mới gắn bó và đưa Nicotex Đắc
Lắc trở thành một trong những đơn vị kinh
doanh thuốc BVTV có uy tín trong vùng.
Công ty Cổ phần Nicotex Đắc Lắc có địa
bàn kinh doanh tại các tỉnh: Đắc Lắc, Đắc
Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đà Lạt. Với
địa bàn trải rộng về địa lý, từ cao nguyên đến
duyên hải miền Trung và đa dạng về cây
trồng, công ty có những thuận lợi nhất định
trong việc kinh doanh của mình, đặc biệt là
khi công ty lại có thế mạnh về các sản phẩm
mang tính độc quyền cao.
Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty
Nicotex Đắc Lắc là một trong số những công
ty kinh doanh trong hệ thống có lực lượng
cán bộ trẻ và số lượng gần như lớn nhất. Giám
đốc Nguyễn Ngọc Dương đã không ngần ngại
khi tuyển dụng những cán bộ trẻ tuổi vào làm
tại công ty bởi anh cho rằng với nhiệt huyết
của các đồng chí cộng với sự chỉ đạo sát xao từ
ban lãnh đạo, nhất định các công việc sẽ

thành công. Các tuyên truyền viên, nhân viên
kinh doanh của công ty không quản địa lý xa
xôi, đồi núi điệp trùng, biến những khó khăn
về địa hình thành những cơ hội để phát triển
thị trường cũng như phát triển bản thân và
đưa thương hiệu Nicotex đến với những vùng
sâu, vùng xa.
Cùng với các công ty thành viên khác
trong hệ thống Nicotex, thực hiện chiến
lược tái cấu trúc công ty để phù hợp với yêu
cầu thực tế đòi hỏi của thị trường, chính vì
vậy công ty không ngừng cải tổ. Sau khi
được tái cấu trúc thành công ty cổ phần thì
tính chủ động sáng tạo của các cá nhân công
ty được tăng lên, mô hình tổ chức các phòng
ban được hình thành, nhân sự được bổ
xung, đội ngũ cán bộ hăng say làm việc.
Chính vì vậy để tăng khả năng bao quát thị
trường và từng bước nâng cao thị phần của
công ty cũng như tạo ra nhiều việc làm cho
đội ngũ cán bộ cũng như người dân địa
phương thì công ty đã có những bước đi dần
thay đổi chính mình. Toàn thể CBNV trong
công ty Nicotex Đắc Lắc luôn ra sức phấn đấu
để các sản phẩm của mình đến được gần
nhất với bà con nông dân cũng như các
nông trường. Mục đích vì một nền nông
nghiệp phát triển bền vững không phải là
một khái niệm mơ hồ mà nó thực sự là động
lực để những chiến sỹ Nicotex trên miền đất
Tây Nguyên, đặc biệt là CBNV Nicotex Đắc
Lắc dồn tâm huyết hoàn thành công việc

của mình. Với các thế mạnh về địa bàn
phong phú, cây trồng phong phú, công ty đã
không ngừng nâng cao số lượng các sản
phẩm chủ lực của công ty từ Niphosate,
Nimaxon, Bini 58, Nibas, Chevil đến DyLan,
Quinix, Cariza, Finico, Nitox….
Không chỉ dừng ở việc kinh doanh các
mặt hàng truyền thống, công ty Nicotex Đắc
Lắc còn là đơn vị đi đầu trong hệ thống khi
mạnh dạn mở rộng ngành nghề, đó là sản
xuất phân bón hữu cơ, một ngành có thế
mạnh mang tính đặc trưng vùng và liên
quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh
chính của công ty, nhằm tận dụng hết thế
mạnh vốn của của mình là kinh doanh thuốc
BVTV. Dù xưởng sản xuất phân bón hữu cơ
mới đi vào hoạt động được 1 năm nhưng
vượt qua những khó khăn ban đầu về kỹ
thuật, nhân sự, nhà xưởng, 02 sản phẩm
Nitex và Nitex số 1 của công ty đã được
người dân trong vùng đón nhận với những
phản hồi tích cực. Những sản phẩm của
công ty thực sự đã đem đến cho những vùng
đất thoái hóa, bạc màu, cho những cây
trồng bị già cỗi một sức sống mới cũng như
góp phần giữ được màu xanh cho đại ngàn
Tây Nguyên. Đó là động lực để toàn thể
CBNV Nicotex Đắc Lắc vững tin vào con
đường mà ban lãnh đạo công ty đã chọn và
cơ hội phát triển trong tương lai.
Dù còn nhiều những khó khăn, thách
thức cần vượt qua nhưng với sự nỗ lực của
toàn thể CBNV công ty Nicotex Đắc Lắc, với sự
ủng hộ nhiệt tình của các khách hàng, đối tác
và bà con nông dân, tin rằng trong tương lai
công ty Nicotex Đắc Lắc sẽ đạt được những
thành công, góp phần đưa thương hiệu và
công ty Nicotex phát triển./.
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ăm kế hoạch 2012 của hệ thống
Nicotex đã kết thúc từ 30/9. Công
tác tổng kết năm kế hoạch đã
được thực hiện tại hầu khắp các công ty thành
viên. Đối với các đơn vị phía Nam của hệ thống,
bao gồm 7 công ty là Công ty Cổ phần Nicotex Đà
Nẵng, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Dương, Tiền Giang,
Cần Thơ, Nam Thái Dương, kết quả kinh doanh
của các công ty có nhiều vấn đề đáng lưu tâm.
Năm 2012 là một năm khó khăn với tổng
thể nền kinh tế nói chung và với các công ty
hoạt động trong lĩnh vực thuốc BVTV nói riêng.
Biến đổi khí hậu gây nên những thay đổi bất
thường trong nông nghiệp, các dịch bệnh ít xảy
ra đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động
chính của toàn hệ thống Nicotex nói chung và
các công ty phía Nam nói riêng. Cùng với sự chỉ
đạo chuyển đổi cơ cấu sản phẩm của Ban Tổng
giám đốc công ty, một số các công ty phía Nam
cũng hết sức nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để
kinh doanh các mặt hàng cho phù hợp với tình
hình thực tế. Công ty Nicotex Bình Dương và
Gia Lai là hai công ty đã có chiến lược tốt nhất,
đó chính là nguyên nhân để hai công ty đạt
được doanh thu vượt kế hoạch ( 106% và
129% so với kế hoạch đầu năm đặt ra). Bên
cạnh đó, Công ty Đắc Lắc cũng là đơn vị đầu tiên
trong hệ thống mở rộng ngành nghề hoạt
động sang lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ
và cũng đã thu được những kết quả rất đáng
khích lệ và cũng đã hoàn thành doanh thu vượt
kế hoạch.
Cùng với việc hoàn thành doanh thu, các
đơn vị phía Nam hầu như đều đảm bảo được
thu nhập của người lao động ở mức khá so với
mặt bằng chung. Có thể nói đây là một thành
công nổi bật của các công ty, điều đó cho thấy
ban lãnh đạo công ty đã cố gắng rất nhiều
trong công tác chăm sóc cuộc sống của người
lao động.
Nằm trong kế hoạch hoạt động kể từ sau
tái cấu trúc, năm 2012 là năm mà số lượng
CBNV của các đơn vị phía Nam có nhiều biến
động. Để thực hiện thí điểm mô hình “ Câu lạc
bộ Nhà nông Nicotex”, các đơn vị phái Nam tích
cực triển khai công tác tuyển dụng nhân sự
cũng như công tác hoàn thành các phòng bàn
chức năng của đơn vị mình. Điển hình trong
công tác này là công ty Nicotex Bình Dương.

Nếu như năm 2011, Nicotex Bình Dương chỉ có
23 nhân viên thì con số đến 30/9/2012 là 40
người. Công ty Bình Dương cũng tích cực hoàn
thiện bộ máy tổ chức của công ty với đầy đủ các
cán bộ chuyên trách các bộ phận.Tuy nhiên,
cũng có đơn vị giữ nguyên lượng cán bộ so với
năm 2011, điển hình như Công ty Nicotex Gia
Lai, Công ty Đà Nẵng.
Đối với công tác xúc tiến bán hàng, tất cả
các công ty đều đã có sự đầu tư. Công ty Nicotex
Cần Thơ vẫn là công ty hàng đầu trong hệ thống
Nicotex tích cực làm công tác xúc tiến bán hàng
đến người tiêu dùng với sự đầu tư nghiêm túc
và bài bản. Đã triển khai được 408 điểm xúc
tiến bán hàng. Trình diễn trên: 1.443,9 công
Nam bộ. Đã đầu tư trên 454 triệu tiền thuốc cho
các điểm trình diễn. Tuy vậy thì đầu tư của
Nicotex Cần Thơ vẫn chưa thu được kết quả như
mong đợi. Công tác xây dựng đại lý sát người
tiêu dùng ở cả 6 đơn vị kinh doanh đều đã được
thực hiện triệt để và có những kết quả tương
đối tốt, tất cả các công ty số lượng đại lý đều
tăng khoảng trên 30% so với năm 2011.
Sau tái cấu trúc giai đoạn 1 của công ty Cổ
phần Nicotex, tất cả các chi nhánh của công ty
thành các đơn vị thành viên hoạt động độc lập
với công ty mẹ. Tới thời điểm hiện tại, trong hệ
thống đã có một số công ty thành viên tiến
hành các thủ tục để thành lập chi nhánh tại các
địa phương khác nhau. Trong thời điểm kinh tế
khó khăn hiện nay, có thể nói, đó là một trong
số những thành công của Nicotex trong năm
2012 vừa qua.
Là một đơn vị có xuất thân từ Quân đội, do
đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong
toàn hệ thống vẫn luôn được quan tâm sát xao.
Bên cạnh đó là việc thống nhất tư tưởng toàn
thể CBNV trong hệ thống để đạt được mục tiêu
chung cũng là một việc tối quan trọng. Nhận
thức rõ được tầm quan trọng của công tác này
nên ngay từ đầu năm kế hoạch, tất cả các công
ty đều phối hợp với Phòng tổ chức hành chính
công ty mẹ và công ty Truyền thông để thu thập
tài liệu thực hiện tuyên truyền cho cả năm (mặc
dù đối với các công ty khối kinh doanh tập
trung được CBNV lại để tuyên truyền là việc khó
thực hiện).
Dù đạt được những thành công nhưng khối
các đơn vị phía Nam còn có rất nhiều những tồn

tại cần được giải quyết. Nhân sự được tuyển vào
nhiều nhưng để có lớp cán bộ Trung cấp có kinh
nghiệm điều hành quản lý thì lại không có. Công
tác xúc tiến bán hàng cũng có nhiều những hạn
chế. Công tác xúc tiến bán hàng chưa thực sự
được quan tâm tới mục tiêu hàng đầu là giảm chi
phí cho người nông dân, tăng hiệu quả cho
người nông dân. Vì thế xúc tiến bán hàng chưa
tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh của
Nicotex. Số lượng làm các điểm trình diễn còn rất
ít, chưa thực sự có tác động tích cực đến kết quả
hoạt động kinh doanh của công ty. Địa điểm làm
còn ít, chưa tổ chức được câu lạc bộ nhà nông,
chưa tổ chức được hội nghị tuyên truyền về kết
quả của các điểm trình diễn.
Doanh thu một số đơn vị phía Nam vẫn
chưa hoàn thành nếu không muốn nói là có
đơn vị kinh doanh thua lỗ ( Công ty Tiền Giang).
Điều này thể hiện sự yếu kém trong công tác
quản lý của Ban giám đốc các công ty cũng như
vấn đề hoạch định chiến lược có vấn đề nghiêm
trọng. Công tác hoạch định chiến lược kinh
doanh với quan điểm tối đa hóa doanh thu,
nhưng các công ty vẫn chưa thực sự coi đây là
vấn đề then chốt, vì thế những sản phẩm cạnh
tranh hoàn hảo, sản phẩm con bò sữa, chưa
được công ty quan tâm đúng mức, đặc biệt là
quan tâm đến việc hoạch định giá cả của nhóm
sản phẩm này, và hoạch định sản lượng mục
tiêu của nhóm sản phẩm này, để đảm bảo liên
tục có hàng, đảm bảo giá cạnh tranh để có thể
chiếm lĩnh được thị trường.
Công tác xây dựng đại lý sát người tiêu
dùng dù đã được đầu tư, nhưng hiệu quả không
cao. Các công ty chưa đánh giá phân loại được
các đại lý và với tâm lý cần bán được hàng nên
nhiều công ty vẫn có quan điểm chỉ cần bán
được hàng mà không quan tâm tới vấn đề thu
tiền, điển hình của vấn đề này là công ty Tiền
Giang, Công ty Đắc Lắc.
Trong chiến lược đầu năm đặt ra của Tổng
giám đốc là phải “Tối đa hóa doanh thu, tối
thiểu hóa chi phí”. Các công ty phía Nam đã
thực hiện triệt để chiến lược tối đa hóa doanh
thu, nhưng chiến lược tối thiểu hóa chi phí thì
chưa được quan tâm đúng mức. Điển hình như
công ty Nicotex Gia Lai, doanh thu thì cao 129% so với kế hoạch nhưng do chưa quan tâm
đến tối thiểu hóa chi phí nên lợi nhuận của
công ty vẫn thấp so với doanh thu.
Nhìn lại một năm qua, các đơn vị phía Nam
nói chung và toàn hệ thống Nicotex nói riêng
đã có những thành công nhất định không thể
phủ nhận, nhất là trong điều kiện kinh tế
khủng hoảng như hiện nay. Những tồn tại nói
trên hy vọng sẽ được khắc phục trong năm kế
hoạch 2013 sắp tới, nhất là khi có được sự
thống nhất tư tưởng, sự quyết tâm chính trị lớn
của toàn thể CBNV trong toàn hệ thống. /.
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Thầy Chiều bắt bệnh qua quan sát bề ngoài.
ôi có người quen tên là Oanh, chị là chi cục trưởng chi cục
BVTV tỉnh Quảng Nam. Tháng 3 năm 2003, Cục BVTV tổ
chức tổng kết năm, chị Oanh có ra Hà Nội họp. Gặp chị tại hội nghị, tôi
mời chị và các anh chị cán bộ của chi cục Quảng Nam vào thăm công ty.
Chị Oanh là người phụ nữ đã từng đi bộ đội (Bộ đội bà Thao*), tính chị
rất mạnh mẽ, thẳng tính, có vấn đề gì không phải là nói ngay. Chị có
một con gái sinh năm 1995. Khi gặp nhau tại văn phòng công ty, chị
cho tôi biết đang bị ung thư đại tràng. Mặc dù vậy chị không cho cán
bộ cơ quan biết để anh em khỏi lo lắng. Chị âm thầm chịu đựng và bố
trí sắp xếp nhờ bạn bè lo cho con gái Ngọc Trâm khi chị có vấn đề đến
tính mạng. Khi nghe được chuyện này, tôi rất áy náy và cảm thấy
thương cho số phận chị. Tôi liền nói rằng chị cần phải gặp một người có
thể giúp đỡ được cho chị, kết luận cho rõ xem có đúng là ung thư
không. Khi tôi nói vấn đề này, chị Oanh không nghe, không muốn gặp.
Chị nói: “ Linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Thế nhưng tôi vẫn thuyết phục
chị để ngày chủ nhật 21 tháng 3 năm 2003 gặp thầy Chiều.
Sáng ngày 21 tháng 3, tôi cùng chị và chị Loan ( kế toán trưởng của
chi cục) vào thăm thầy Chiều. Khi đến nơi tôi giới thiệu hai người với
nhau. Ngồi được một lúc thầy mang rượu ra tiếp mỗi người một ly. Vừa
uống rượu, thầy vừa nói: “ Tôi biết rồi, bà này là phụ nữ nhưng tướng
đàn ông, ý chí mạnh mẽ lắm. Ý chí của Nam là 6 điểm thì của chị phải là
10 điểm. Chị không phải bệnh ung thư đâu. Cứ về mà tập đi, tôi đã trực
tiếp mở cửa hút cho chị từ khi chị bắt đầu bước vào đến cổng. Bệnh của
chị là viêm đại tràng ngang. Vết bệnh dài như con đỉa. Nên về tập
luyện thì chắc chắn đến cuối năm chị sẽ khỏi bệnh hẳn thôi ”. Khi nghe
đến đây chị Oanh vừa cười vừa khóc. Chắc khóc vì phấn khởi là không
có bệnh hiểm nghèo. Chị uống với thầy liên tục 5 chén rượu (rượu rất
nặng). Chị Oanh cảm ơn và nói: “ Em cảm ơn thầy, mong thầy coi em là
một môn sinh. Nếu đúng là như thầy nói thì em sẽ quyết tâm ngay từ
nay học môn này. Thầy xem cho chị Loan thế nào? Chị này bệnh viện
nói là đau dạ dày, thường xuyên nôn khan”. Thầy Chiều nói: “Chị
không phải đau dạ dày, mà là rối loạn nội tiết. Về nhà đừng ăn nhiều

chất đạm, mà ăn nhiều chất xơ, ăn tinh bột. Một tuần ăn thịt một lần
thôi. Chị ăn nhiều thịt quá, không tiêu nên nó tạo ra những túi khí
trong dạ dày, chèn ép làm đau thôi. Ăn ít đi một chút và về tập tâm
năng là khỏi thôi.” Sau đó thầy nói con gái chị Oanh là cháu Trâm rất
thông minh, nó là đứa sau này làm lên sự nghiệp hơn mẹ.
Ngồi chơi một lúc sau đó chúng tôi xin phép thầy ra về. Trên đường
về chị Oanh rất phấn khởi. Chị nói: “ Tôi nói với anh Nam, thực sự lúc
đầu tôi không tin đâu. Nhưng những gì thầy nói là rất đúng. Đặc biệt
từ khi vào nhà thầy ra đến nay, tôi không thấy đau nữa. Tôi bị bệnh này
lúc nào nó cũng như cái gai nằm trong bụng. Cứ lâm râm đau. Nhưng
từ khi vào nhà thầy ra đến giờ là ngừng hẳn không thấy đau gì cả.
Đúng là giỏi thật. Cái Loan này đi khám ai cũng bảo đau dạ dày, uống
bao nhiêu thuốc dạ dày mà không khỏi. Đúng là ăn nhiều chất đạm
quá nên gây ra đau, rối loạn nội tiết”.
Sau đó vài hôm tôi có vào gặp thầy và hỏi thầy về tình hình sức
khoẻ của chị Oanh. Thầy nói: “ Bà này là người có ý chí rất cao. Là người
tốt, vì thế mình nói ngay để bà ta yên tâm mà rèn luyện. Những người
có ý chí là phải nói ngay để họ thực hiện. Thực sự chị ta đã bị giai đoạn
đầu ung thư, nếu không nhanh thì khó khỏi, vì khi nhìn thấy màu còn
sáng chứ không tối đen. Vì thế nên mình mới nói phải cho gặp trực tiếp
thì mới chính xác được chứ gặp qua điện thoại là khám những bệnh
thông thường thôi”.
Từ đây chị Oanh đã về nhà và tập. Trong dịp đi công tác phía Nam
tháng 4 năm 2004. Tôi có hỏi chị Oanh thì chị nói rằng đã ngồi kiết già
được 40 phút. Khối u trước kia bằng quả trứng nay chỉ còn bằng đầu
ngón tay cái. Thật là diệu kỳ.
Ghi chú: (*) Những năm 1967 - 1972, nghe đến “Tiểu đoàn Bà Thao” là lính Mỹ
khiếp vía. Còn anh em ta ở Quân khu 5 thường nhắc đến họ với lòng cảm phục xen lẫn
tự hào. Họ là ai? Đó là 600 nữ thanh niên xung phong (TNXP) tuổi từ 16 đến 20 thuộc
tiểu đoàn vận tải 232, Cục Hậu cần Quân khu 5 với Tiểu đoàn trưởng là cô TNXP Phạm
Thị Thao, lúc bấy giờ chỉ mới 19 tuổi. Tiểu đoàn nữ duy nhất này gồm 4 đại đội vận tải, 1
trạm xá và đội sản xuất với nhiệm vụ vận chuyển đạn, phá đường, tải thương, bước
chân của họ đã qua khắp các tuyến đường rừng từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum,
Gia Lai, đường 9 Nam Lào.
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Từ bản tin số 14, Ban Biên tập ðã gửi tới quý độc giả những mẩu chuyện nhỏ nói về Thầy Chiều của tác giả NTN. Số bản tin
này mời quý độc giả tiếp tục tìm hiểu thêm về Thầy Chiều qua lời giới thiệu của tác giả và mạch câu chuyện về Thầy Chiều
với phần chuyện sau:

®¹O ®øc

HÃY THỬ
MỘT CÁCH KHÁC
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- Minh Phương
“Bạn đang tạo nên chiếc bẫy cho chính mình nếu
cứ mãi khóa chặt mình trong một lối suy nghĩ duy
nhất mà không thư tìm một cách khác”
Hôm ấy là một ngày cuối tháng Bảy bình thường
như mọi ngày. Tôi đang ngồi trong một căn phòng
yên tĩnh xảu một khách sạn nhỏ ẩn giữa rừng thông
và lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận
chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi một vài
bước chân.
Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối
cùng để vượt qua tấm kính của cửa sổ. Đôi cánh run
rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về hiến lược
hành động của nó: Cố gắng hơn nữa.Nhưng chiến
lược ấy không hiệu quả.
Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy
vọng nào. Trớ trêu thay, trận chiến này lại góp phần
tạo nên chiếc bẫy cho chính nó.
Càng cố gắn, nó càng may kiệt sức. Thật vô ích khi
chú ruồi cứ nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng
chút sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh
cược cả sự sống để đạt đuwcj mục tiêu bằng nỗ lực
và sự quyết tâm. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số
phận bi đát. Nó kiệt sức và gục chết trên bậu cửa.
Chỉ cách mười bước chân thôi, cánh cửa đang
rộng mở. Chỉ mất mười giây đồng hồ để bay đếnn đó,
và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên
ngoài mà nó đnag tìm kiếm. Chỉ cần một phần nhỏ
sức lực đã bỏ phí, nó đã có thể thoát khỏi chiếc bẫy
mà nó tự áp đặt cho mình.
Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối
suy nghĩ duy nhất và thử tìm một cách khác, chú đã
tìm ra lối thóat một cách dễ dàng.
Cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nòa cũng
là giải pháp tất yếu để đạt được thành công. Nó có
thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong
muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi đó lại là
khởi đầu của những vấn đề rắc rối, tồi tệ hơn. Nếu
bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát
duy nhất vào việc cố gắng hết sức trong một mục
tiêu hạn hẹp, bạn có thể sẽ phá hủy mội cơ hội khác
của mình./.

MUỐI
- Phương Tú

M

ột chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo
già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn
nàn về mọi khó khăn .Đối với anh, cuộc sống chỉ có
những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú
hơn gì .
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình
học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng
nghe, rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một
cốc nước nhỏ .
- Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước, rồi
uống thử đi!
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử, cốc nước
mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần
đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
- Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi!
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng
hề mặn chút nào
- Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và
nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống
như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hòa tan nó
theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn
rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không
làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những
người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến
cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao
giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình!./.
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PHÒNG PHÁP CHẾ - Tai mắt của trên và là bạn của dưới
- Thùy Oanh

PV: Thưa ông, phòng Pháp chế Công ty Cổ
phần Nicotex mới được thành lập từ tháng 6
năm 2012. Ông có nhận định gì về quyết định
thành lập phòng Pháp chế của Ban lãnh đạo
công ty Cổ phần Nicotex?
Đ/c Vũ Công Thiện: Hiện tại Công ty Cổ
phần Nicotex đã có 24 đầu mối trực thuộc (gồm
16 công ty trong nước 01 công ty có trụ sở tại
cộng hoà dân chủ Camphuchia, 06 phòng ban
chức năng trực thuộc và 01 văn phòng đại diện
tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Trong 24
đầu mối trực thuộc công ty đã có 04 công ty
thành viên thành lập chi nhánh.
Từ năm 2009, khi tiến hành tái cấu trúc
công ty, Nicotex không chỉ dừng ở chuyên môn
chính là sản xuất kinh doanh thuốc BVTV
truyền thống mà đã chính thức mở rộng
nghành nghề như đầu tư kinh doanh bất động
sản & xây dựng, chuyến giao kỹ thuật gia công
pha chế, kinh doanh công nghệ, sản xuất kinh
doanh giống, phân bón, dịch vụ truyền thông
& du lịch…. Ngoài việc kinh doanh sản xuất,
công ty đã tiến hành các thủ tục tiếp cận với thị
trường đại chúng bằng cách đăng ký với uỷ ban
chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết
giá trên thị trường tự do.
Đối với nền kinh tế thị trường, muốn hội
nhập và phát triển bền vững thì công ty
Nicotex cần phải có những cơ quan chuyên
làm công tác pháp luật. Chính vì nhận thức rõ
được vấn đề đó nên HĐQT, Ban Tổng giám đốc
đã ra quyết định thành lập phòng pháp chế,
đây là quyết định chiến lược nhằm “Xác định
hiệu quả thực điều hành cũng như nắm bắt kịp
thời hiệu quả doanh nghiệp”. Nhiệm vụ chính
của phòng là cơ quan tuyên truyền, tư vấn,
kiểm tra, kiểm soát, giám sát pháp lý các
quyết định các quy chế sắp ban hành và đã
ban hành. Đánh giá trung thực chính xác
khách quan tất cả các hoạt động của công ty.
Có thể hiểu vui rằng “phòng Pháp chế là tai
mắt của trên và là bạn của dưới.”
PV: Xin ông có thể cho biết kể từ khi thành
lập đến nay, phòng Pháp chế hoạt động như thế
nào? Các thành viên trong phòng đã tự chủ tốt
công việc trong phòng hay chưa? Các kết quả từ
hoạt động của phòng là như thế nào?
Đ/c Vũ Công Thiện: Ngay sau khi có quyết

định thành lập, Phòng đã ban hành bộ quy chế
pháp chế áp dụng cho toàn hệ thống vào ngày
16 tháng 6 năm 2012. Trong bộ quy chế đã
phân công chức trách nhiệm vụ của từng công
ty thành viên và các thành viên trong phòng
phải làm. Bộ quy chế này được tuyên truyền và
vận hành đến toàn thể cán bộ công nhân viên
trong hệ thống.
Các thành viên trong phòng đã có lòng tin,
tinh thần hợp tác, vượt khó tự chủ công việc
được phân công.
Kể từ khi thành lập đến nay, phòng đã tư
vấn khi ký kết các hợp đồng thuê đất, hợp đồng
kinh tế, hợp đồng đại lý…. Đã kiểm soát nội bộ
14/16 công ty thành viên 6 tháng đầu năm
2012. Đã kiểm toán nội bộ 07/16 công ty thành
viên. Đã chính kiến bàn giao chức năng quản lý
02 công ty là công ty ACA và công ty TNHH
Nicotex tại Camphuchia. Ngoài ra phòng còn tư
vấn kiểm tra kiểm soát công tác quy hoạch đại
lý. Trong 5 tháng qua phòng đã vào cuộc kiểm
tra chi phí lỗ kinh doanh Nicotex Tiền Giang và
xử lý nợ xấu tại 02 công ty có nợ xấu nghiêm
trọng như công ty Nicotex Thái Bình, công ty
Nicotex Tiền Giang.
PV: Khó khăn và thuận lợi của phòng Pháp
chế kể từ khi thành lập là như thế nào, thưa ông?
Đ/c Vũ Công Thiện: Phòng chúng tôi kể từ
khi thành lập đã có những thuận lợi nhất định.
Đó là sự quan tâm của HĐQT và Ban Tổng giám
đốc, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc luôn đưa ra những nhiệm vụ
chiến lược và luôn tạo mọi điều kiện cơ sở vật
chất cũng như thời gian cho phòng. Phần nữa
là chúng tôi nhận được sự hợp tác toàn diện của
cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, như trên đã nói, phòng Pháp chế
luôn đoàn kết tốt, đặt niềm tin tuyệt đối, hợp
tác toàn diện, luôn vượt mọi khó khăn để làm
việc. Cán bộ trong phòng chúng tôi đều là
những cá nhân có phẩm chất tốt, đã công tác
lâu dài trong công ty.
Khó khăn đáng kể nhất của phòng chúng tôi
đó là tuổi đời của các cán bộ trong phòng khá
lớn. Phòng có 5 đồng chí thì có tới 4 đồng chí trên
50 tuổi, trong đó có 2 cán bộ ( trong đó có trưởng
phòng) đã nghỉ hưu. Tuổi cao có kinh nghiệm
làm việc nhưng sức ỳ lớn trong tất cả mọi công

việc. Một khó khăn nữa là phòng thiếu chuyên
môn pháp chế là khó khăn, chỉ có 01/05 đồng chí
đúng chuyên môn được đào tạo.
PV: Với tư cách là trưởng phòng Pháp chế,
ông có những mục tiêu và phương hướng như
thế nào trong năm tiếp theo để phòng hoạt động
có hiệu quả và góp phần đưa hệ thống Nicotex
phát triển bền vững?
Đ/c Vũ Công Thiện: Phòng chúng tôi
thực hiện những nhiệm vụ chiến lược dài hạn
gồm: Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương,
chính sách và quan điểm kinh doanh của
HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty cho các đơn
vị thành viên; Kiểm tra, giám sát tính hợp
pháp của các nghiệp vụ quản trị kinh doanh
của các đơn vị thành viên theo qui chế của
công ty mẹ; Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các
công ty thành viên; Rà soát, phân loại và hủy
tất cả các qui định không hợp lý trong toàn hệ
thống nicotex trước sự tái cấu trúc hệ thống
Nicotex; Phối hợp cùng phòng Tài chính và các
công ty thành viên xử lý hết nợ khó đòi và nợ
xấu của đại lý trong toàn hệ thống và của các
cá nhân chiếm dụng.
Ðể thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược
trên thì trước mắt, năm 2013, chúng tôi cần
phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: Làm 05
nhiệm vụ mà chiến lược năm 2013 đã đề ra;
Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ độc
lập về chuyên môn pháp lý để thay thế lãnh
đạo cấp phòng vào tháng 6 năm 2013; Cử cán
bộ chuyên kiểm soát, kiểm toán, pháp lý đến
từng công ty thành viên; Chỉ tiêu kiểm toán nội
bộ & kiểm soát nội bộ 100% các báo cáo tài
chính năm 2013 ở tất cả các công ty thành viên
và công ty mẹ.
Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí và
chúc Đồng chí cũng phòng Pháp chế hoạt động
tốt hơn nữa./.
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Phòng Pháp chế Công ty cổ phần Nicotex được thành lập từ tháng 6 năm 2012. Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng vận hành
như thế nào và đã có kết quả ra sao? Mời quý độc giả đến với bài phỏng vấn đồng chí Vũ Công Thiện - Trưởng phòng Pháp chế sau
đây để có câu trả lời xác đáng nhất.
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TÌNH YÊU CÔNG TY VÀ
TƯ LỢI CÁ NHÂN
- Thùy Oanh
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ỗi con người, ngay từ khi sinh
ra đã là cá thể của một xã hội.
Xã hội thu nhỏ là gia đình.
Rộng lớn hơn là trường lớp, công sở. Rộng
hơn nữa là quê hương, đất nước. Ở đâu, con
người cũng được dạy phải biết yêu thương
nhau, yêu thương đồng loại, yêu quê hương,
yêu tập thể…. Tình yêu là thứ vô hình nhưng
có sức mạnh khủng khiếp, nó hàn gắn nỗi
đau của mỗi cá nhân cũng như của cả thế
giới. Nhờ có tình yêu mà thế giới trở nên tốt
đẹp hơn. Nhờ có tình yêu mà những con
người xa lạ trở thành thân thiết….
Tuy vậy, trong đời sống hàng ngày, nhất
là trong thời nay, chúng ta thấy có biết bao
con người dùng 2 chữ “tình yêu” để trục lợi.
Họ lấy tình yêu để trục lợi từ một tập thể; lấy
tình yêu để trục lợi từ một cá nhân, và thậm
chí có những người sử dụng tình yêu chỉ để
trục lợi cả tình thương của con người. Điều
này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là sự
thật mà tôi tin rằng bạn đã gặp đâu đó trong
đời thực, chỉ là bạn chưa gọi nó thành tên.
Người thực sự yêu thương sẽ là người biết
đặt lợi ích tập thể, lợi ích của người khác lên
trên lợi ích cá nhân của mình. Không những
thế, bất cứ khi nào mà nhận thấy lợi ích của
người khác, lợi ích tập thể có thể bị xâm
phạm, người biết yêu thương sẵn sàng hy
sinh lợi ích của mình để bảo toàn lợi ích của
tập thể. Nếu chúng ta là những người có tình
yêu thật sự, mọi vấn đề sẽ được giải quyết
dựa trên cả tình và lý. Người Việt chúng ta
theo phân tích của những nhà xã hội học, vốn
là những người duy tình. Nhưng khi chúng ta
sống trong một xã hội, chúng ta buộc phải
tuân theo những quy định của xã hội ấy, đó
gọi là tuân theo luật pháp. Tuy vậy, thường
thì chúng ta giải quyết các mâu thuẫn bằng
cách dung hòa giữa tình và lý, đủ để vừa đúng
lý, đúng pháp luật nhưng lại giữ được cái tình
một cách trọn vẹn nhất.
Nicotex là một mái nhà chung. Trong suốt
thời gian hơn 20 năm qua, những cá nhân
gắn bó với Nicotex dù không rõ rệt nhưng
cũng đã đặt lợi ích công ty lên ngang bằng với

lợi ích cá nhân bởi mọi người nhận thấy được
rằng khi công ty phát triển, lợi ích của công ty
được bảo toàn thì lợi ích cá nhân cũng được
bảo toàn. Ban lãnh đạo Nicotex cũng nhận
thức được rằng, có đảm bảo được sự hài hòa
giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân thì mới
khiến cho toàn thể CBNV trong công ty gắn
bó, dành toàn bộ tâm huyết cống hiến cho sự
lớn mạnh của công ty. Bên cạnh việc đảm bảo
lợi ích các cán bộ nhân viên, để thuận lợi cho
công việc của từng thành viên cũng như của
tập thể, công ty cũng tạo cơ hội cho các cá
nhân phát triển các mối quan hệ với các cơ
quan ban ngành, hỗ trợ đào tạo các cá nhân
trong các lĩnh vực mình phụ trách. Những
việc làm này thoạt nhìn, tưởng không có gì to
tát, nhưng với cơ chế hoạt động của nền kinh
tế chính trị nước ta lại vô cùng quan trọng.
Trước khi vào Nicotex, trong tưởng
tượng của tôi, như bất kỳ doanh nghiệp
nào, cũng chỉ là doanh nghiệp mà tôi đến
đó để làm công ăn lương. Nhưng khi đã
thấm nhuần tư tương của ban lãnh đạo và
quen với văn hóa của công ty thì trong tôi,
mọi suy nghĩ về Nicotex hoàn toàn khác. Tư
tưởng hướng thiện, mong một cuộc sống “
đầy đù về vật chất, An lạc về tinh thần” của
người đứng đầu công ty đã được hiện thực
hóa bằng việc thu nhập của người lao động
không ngừng đươc nâng cao, bên cạnh đó
là những việc làm hết sức thiết thực để
người lao động có một cuộc sống phong
phú về tinh thần cũng luôn được ban lãnh
đạo công ty quan tâm. Chính vì vậy, tôi và
phần đông những nhân viên Nicotex, đều
cảm thấy yêu mến và gắn bó với công ty
hơn, tình yêu công ty ngày càng được củng
cố theo thời gian. Tên gọi “ mái nhà chung
Nicotex” được mọi người sử dụng một cách
thân thương và trìu mến. Mỗi khi có sự kiện
của công ty hay những ngày lễ tết, tụ họp
đông đủ, nét vui mừng hiển hiện trên mặt
mỗi người như những người thân trong gia
đình lâu ngày gặp lại, họ cùng nhau chia sẻ
những niềm vui, những định hướng của
mình trong cuộc sống…

Kinh tế thế giới trong một vài năm trở lại
đây có nhiều biến động. Những khó khăn liên
tục xuất hiện thách thức phẩm hạnh cũng
như ý chí của con người. Có trải qua khó khăn
mới biết ai là người kiên định, là người biết
nhìn xa trông rộng và biết vì lợi ích tập thể.
Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh
tế, công ty Nicotex đã có những bước đi nhằm
cải tổ lại tổ chức cho phù hợp với thực tế yêu
cầu. Trong khi phần lớn các cán bộ nhân viên
đồng tình với công cuộc cải tổ đó thì có một
vài cá nhân lại tỏ thái độ bất mãn, đặc biệt là
khi lợi ích cá nhân của họ không được như
mong muốn thì họ xin nghỉ việc. Những cá
nhân bất mãn ấy, có người là nhân viên bình
thường, những cũng có người đã từng ở vào
những vị trí quan trọng của công ty, đã từng
được công ty tạo cơ hội để phát huy hết khả
năng của mình trong công việc cũng như các
mối quan hệ xã hội. Những cá nhân ấy, bằng
cách này, cách khác, che giấu động cơ thật
của mình, che giấu phần ích kỷ cá nhân của
mình bằng những lý do thoạt nghe tưởng
như có lý, chính đáng nhưng lại vô cùng giả
dối. Và lúc này, ai tốt, ai xấu, ai là người yêu
công ty, biết vì lợi ích công ty, ai là người ích
kỷ vì tư lợi cá nhân…. hiện ra rõ nhất. Với
những cá nhân như vậy, dù là người có năng
lực, đã từng cống hiến cho công ty… nhưng
công ty vẫn sẽ sa thải để tạo cơ hội phát triển
cho những người có tình yêu với công ty, biết
vì lợi ích và muốn gắn bó với công ty.
Việc những cá nhân xin nghỉ hoặc bị sa
thải với các doanh nghiệp là chuyện diễn ra
hàng ngày và không khiến mấy ai bận tâm.
Tuy nhiên, với Nicotex lại khác. Ngôi nhà
chung thiếu đi một người, mâm cơm trưa
khuyết đi một chỗ… Nhưng sự thiếu ấy là
cần thiết để khi nó được lấp đầy, người ta mới
thầm cảm ơn sự khuyết ấy. Nhờ sự khuyết ấy
mà con người ta nhận rõ được chân tướng
thực của những con người. Nhờ sự khuyết ấy
mà công ty có cơ hội cải tổ lại nhân sự, đưa
những người thực sự yêu quý công ty, có
năng lực phát triển hơn.
Mỗi một sự việc xảy ra đều đem đến cho
chúng ta một bài học. Bài học về tình người,
bài học về sự gắn bó với công ty, bài học về
những lợi ích mỗi khi chúng ta quyết định
một công việc. Hy vọng sự việc về nhân sự của
công ty trong thời gian gần đây sẽ đem đến
cho mỗi cá nhân một bài học sâu sắc. Hy vọng
trong tương lai, sẽ không còn những cá nhân
chỉ biết đến tư lợi cá nhân mà quên đi lợi ích
tập thế. Có như thế công ty mới phát triển
bền vững, ổn định./.
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CHỐNG PHÂN MẢNH ĐĨA VỚI O&O DEFRAG BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ
- Trương Phúc Đình
au một thời gian dài sử dụng, ổ cứng máy tính bị rơi vào trạng
thái phân mảnh, khiến tốc độ truy xuất dữ liệu bị ảnh hưởng,
làm chậm tốc độ của hệ thống. Đó là lý do phần mềm chống phân
mảnh đĩa được ra đời.
O&O Defrag 14 Professional Edition là một trong số đó.
Theo thời gian, ổ đĩa cứng ngày càng đầy lên, hệ điều hành sẽ chèn dữ
liệu mới vào bất kỳ khoảng trống nào trên đĩa cứng. Có những file bị chia ra
thành nhiều phần nhỏ nằm rải rác cho phù hợp với những khoảng trống
còn lại trên ổ đĩa. Nếu có quá nhiều file bị chia nhỏ (phân mảnh) thì không
những ổ đĩa cứng mà cả hệ thống sẽ bị chậm đi rất nhiều.
O&O Defrag là phần mềm, cho phép người dùng đạt hiệu quả cao
trong việc thực hiện công việc chống phân mảnh đĩa cứng, với thời
gian ngắn. Phần mềm sẽ tối ưu ổ cứng, di chuyển các file bị phân
mảnh để hệ thống đạt hiệu suất cao hơn.
Cài đặt và đăng ký bản quyền:
O&O Defrag 14 Professional Edition bản đầy đủ có giá 49,95 USD, phiên
bản thử nghiệm chỉ cho phép sử dụng trong 30 ngày. Hiện hãng O&O đang
có chương trình khuyến mãi, cung cấp bản quyền miễn phí cho người dùng.
Thực hiện theo các bước dưới đây để nhận bản quyền miễn phí:
- Đầu tiên, truy cập vào http://www.oo-software.com/
home/en/special/komputerswiat/, điền thông tin cá nhân vào
khung. (Chỉ cần điền vào các mục có dấu *). Đánh dấu vào hộp thoại
bên dưới và nhấn nút Submit Form.

- Chờ trong chừng 5 đến 10 phút (có khi lâu hơn), bạn sẽ nhận
được email gửi đến từ O&O Register, trong đó có chứa mã kích hoạt
bản quyền của chương trình.
- Tiến hành cài đặt chương trình. Trong lần đầu tiên sử dụng,
chương trình sẽ yêu cầu kích hoạt bản quyền sử dụng. Chọn mục Enter
your Registration Code nhấn Next, điền tên và công ty vào mục Name
và Company, điền mã kích hoạt vào khung Serial # và nhấn Next.

Lưu ý: bạn sử dụng tên của email đã dùng để đăng ký để điền vào
mục Name và Company.
Sau khi quá trình đăng ký bản quyền kết thúc, bạn có thể sử dụng
phần mềm mà không còn bị giới hạn về số ngày sử dụng.
Lưu ý: trong trường hợp quá trình đăng ký, điền mã kích hoạt và bị
thông báo lỗi, hãy thử điền mã kích hoạt bằng tay, hoặc sử dụng 1 email
khác để đăng ký lại.
Sử dụng:
Tại giao diện đầu tiên, chương trình sẽ hiển thị một số giao diện
thiết lập và hướng dẫn, bạn có thể tắt các cửa sổ này để bỏ qua mà
không cần phải quan tâm.
Tại giao diện chính, danh sách các phân vùng ổ đĩa có trên đĩa cứng
sẽ được chương trình liệt kê. Để thực hiện chống phân mảnh trên một
phân vùng, bạn chọn phân vùng cần thực hiện và nhấn nút Start. Bạn
cũng có thể nhấn nút Defragment Computer để chương trình lần lượt
thực hiện chống phân mảnh đĩa trên tất cả các phân vùng của ổ đĩa.
O&O Defrag cung cấp 5 phương thức chống phân mảnh đĩa khác
nhau. Mỗi phương thức sử dụng những thuật toán khác nhau và hiệu
quả cũng như thời gian thực hiện dài ngắn khác nhau. Qua quá trình sử
dụng, bạn có thể khám phá ra phương thức nào là phù hợp nhất với bạn.
Để lựa chọn phương thức chống phân mảnh đĩa, bạn kích chuột
phải vào biểu tượng chương trình trên khay hệ thống, chọn Start và
chọn 1 trong 5 phương thức hiện ra.
Ngoài ra, chương trình còn cung cấp thêm tính năng kiểm tra file
hệ thống trên đĩa để phát hiện lỗi, thực hiện chống phân mảnh đĩa ở
chế độ chờ… Bạn có thể dần khám phá các tính năng này trong quá
trình sử dụng phần mềm
Tóm lại, O&O Defrag 14 Professional Edition thực hiện rất tốt công việc
của mình. Với một ổ đĩa có dung lượng 250 GB, phần mềm mất khoản 30
đến 45 phút để hoàn thành việc chống phân mảnh trên ổ đĩa. Đặc biệt,
quá trình thực hiện công việc không chiếm dụng nhiều tài nguyên hệ
thống và không làm ảnh hưởng đến các công việc khác của bạn./.
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DƯƠNG VĂN THẮNG -

TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG LAO ĐỘNG
- Trúc Dung
iám đốc công ty Cổ
phần Nicotex Nam Thái
Dương - Nguyễn Huy
Thương vốn là một người ít khi nói
những gì mình không chắc chắn
và những gì không thật sự xuất
sắc, đã đưa ra nhận xét về một
nhân viên của mình như sau: “Đó
là một đồng chí được cấp trên tin
yêu và đồng nghiệp quý mến.
Một người có tư tưởng tốt, yên
tâm công tác gắn bó lâu dài với
công ty, có thời gian làm việc từ
khi còn là xí nghiệp An Thái. Tính
tình của đồng chí hiền lành, cần
cù chịu khó chịu khổ, làm việc có
tinh thần trách nhiệm cao, làm
tốt mọi nhiệm vụ khi được công
ty giao phó, đoàn kết được anh
em trong tổ do mình quản lý”. Lời
nhận xét này không phải là
không có căn cứ.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất
Miền Tây, với xuất thân từ gia đình
làm nông nghiệp, chính vì vậy
nên Dương Văn Thắng tổ trưởng
tổ sản xuất 3 luôn rất nhiệt tình,
chăm chỉ và hết lòng vì công việc.
Vào công ty làm việc từ năm
2004, trải qua 8 năm gắn bó cùng
với Nam Thái Dương, đồng chí đã
5 năm liền được ghi nhận là cá
nhân hoàn thành xuất sắc kế
hoạch của năm.
Là tổ trưởng tổ sản xuất với
nhiệm vụ chính là đóng gói các
loại sản phẩm, một công việc yêu
cầu sự cẩn trọng, đảm bảo để sản
phẩm được bảo quản một cách
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tốt nhất về chất và về lượng,
nhưng đã rất nhiều năm nay, tổ
của Thắng luôn hoàn thành công
việc được giao với năng suất và
chất lượng tốt nhất, đảm bảo tiết
kiệm được nguyên vật tư và nhận
được sự tin tưởng của phòng
Quản trị sản xuất cũng như của
toàn công ty, chính vì vậy luôn
được công ty giao cho sản xuất
những mặt hàng mới và khó.
Công việc hàng ngày của đồng chí
là: căn cứ theo kế hoạch, viết
phiếu, phân công lao động và
quản lý vật tư của tổ - bao quát
được công việc trong phạm vi tổ,
biết tổ chức bố trí anh em trong tổ
làm việc tốt theo kế hoạch của
công ty, ghi chép nhật ký theo
mẫu qui định, chấm công làm
lương cho công nhân đảm bảo kịp
thời chính xác. Những công việc
đó tưởng chừng như đơn giản
nhưng lại không hề dễ với nhiều
người, đặc biệt là trong chấm
công cho công nhân, sao cho
minh bạch, công bằng, phải là
một người thực sự có trách
nhiệm với công việc, với đồng
nghiệp của mình, phải là một
người công tâm mới có thể làm
được những công việc như thế.
Và đồng chí Thắng đã làm được
những công việc đó, không
những thế mà còn làm được một
cách xuất sắc, không điều tiếng gì
với đồng nghiệp.
Không chỉ mẫn cán với công
việc được giao, Dương văn Thắng

còn là một cá nhân gương mẫu
trong các hoạt động đoàn thể.
Thường xuyên tham gia và kêu gọi
các thành viên khác tham gia các
hoạt động văn nghệ thể thao, tâm
năng dưỡng sinh của công ty,
đồng chí cho rằng, tham gia các
hoạt động đoàn thể không làm
mất thời gian mà ngược lại, còn
được rất nhiều về sức khỏe cũng
như những động lực tích cực
trong cuộc sống.
Với tinh thần quyết tâm gắn bó
lâu dài với công ty, chính vì vậy,
ngay từ năm đầu tiên sau khi
thành lập công ty cổ phần, đồng
chí đã góp tiền mua cổ phiếu của
công ty mặc dù biết lợi tức của
công ty còn rất thấp, công ty phải
kêu gọi mọi thành viên góp vốn
để có vốn đầu tư chiều sâu vào
hoạt động sản xuất. Đồng chí
Thắng chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng
vào sự lãnh đạo của ban giám đốc
công ty. Tôi tin chắc rằng, trong
tương lai, Nam Thái Dương sẽ phát
triển lớn mạnh, chính vì vậy, dù gia
đình còn nhiều khó khăn nhưng
tôi vẫn quyết tâm đầu tư một
khoản tiền vào mua cổ phẩn của
công ty. Tôi thực sự mong muốn
được gắn bó lâu dài, được cống
hiến cả công sức và tài sản để mai
này khi công ty đã ăn nên làm ra
thì tôi cũng có thể tự hào về
những gì mình đã đóng góp”.
Những đóng góp của đồng chí
Thắng đã được ghi nhận và chứng
minh bằng những thành tích mà
đồng chí đạt được trong suốt mấy
năm gần đây. Chúc đồng chí bằng
những nỗ lực của bản thân cùng
với các đồng nghiệp của mình
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự
lớn mạnh không ngừng của Nam
Thái Dương cũng như của toàn hệ
thống Nicotex./.
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CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI - NỖ LỰC TÌM VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Minh Phương

PV: Thưa ông, năm 2012 vừa qua đơn vị
Đông Thái được đánh giá là đơn vị đảm bảo được
tình hình sản xuất và tăng thu nhập cho người lao
động. Ông có thể nói gì về điều này.
Đ/c Nguyễn Duy Tùng: Công ty Nicotex Đông
Thái bắt đầu tái cấu trúc và hạch toán độc lập từ
tháng 12 năm 2010 đến nay đã được gần 2 năm,
nhiệm vụ chính của công ty là gia công thuốc
BVTV dạng bột. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động
với tư cách pháp nhân mới, trình độ quản lý của
cán bộ đang ngày một hoàn thiện hơn, các
trưởng bộ phận tích cực nỗ lực tham gia học tập
tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng được nhu cầu
nhiệm vụ của công ty.
Năm 2012 do tình hình kinh doanh thuốc
BVTV tại thị trường phía Bắc gặp nhiều khó khăn
do khí hậu, thời tiết ít sâu bệnh cho nên cũng
ảnh hưởng đến sản lượng gia công đóng gói của
công ty. Trong khi đó quân số lao động ký HĐDH
của công ty Đông Thái là nhiều nhất so với các
công ty trong khối sản xuất cùng hệ thống,
những tháng công ty không có việc, công ty vẫn
phải thực hiện đóng bảo hiểm đầy đủ cho người
lao động. Trong năm 2012 những sản phẩm
thuốc bột sản xuất tại công ty Đông Thái đã điều
chuyển một số lượng sản phẩm tiêu thụ tại thị
trường phía nam về công ty Nam Thái Dương sản
xuất và không có một sản phẩm nào được điều
chuyển ngược lại, đó là một thách thức lớn trong
việc bù đắp sản lượng thiếu hụt. Ngoài ra một số
sản phẩm chủ lực trước đây như Sattrungdan
95WP, Acenidax 17WP trong năm qua các công
ty kinh doanh tiêu thụ chậm, sản lượng giảm
cũng đã gây ra sự thiếu hụt việc làm cho công ty
Đông Thái trong năm 2012 vừa qua. Đây là khó
khăn thách thức của Ban giám đốc cũng như
toàn thể các thành viên trong công ty trong giai
đoạn tới.
Tuy vậy, năm vừa qua công ty vẫn đảm bảo
được lượng việc làm thường xuyên cho người lao
động với trung bình 10 tháng lao động/năm, 22
ngày công/tháng và trên 8 giờ làm việc/ngày.
Chính vì nguyên nhân đó nên thu nhập người lao
động trong năm vừa qua cũng tăng trung bình
122% so với năm 2011. Kết quả này có được là do
Ban lãnh đạo công ty đã có những cố gắng trong
việc tìm kiếm khách hàng bên ngoài hệ thống,
đem công việc về cho toàn thể CBNV.

PV: Công ty Đông
Thái là một trong số ít
những công ty thành
viên của công ty cổ phần
Nicotex có số lượng
nhân viên đông nhất.
Với số lượng nhân viên
lớn như vậy, đảm bảo ổn
định thu nhập đã là việc
làm khó, nhất là trong
thời điểm kinh tế khó
khăn như hiện nay. Việc
công ty ông có thể tăng
thu nhập cho người lao
động có thể coi là một
thành tích. Ông có chia sẻ
về các nguyên nhân của vấn đề để bạn đọc hiểu rõ
được không?
Đ/c Nguyễn Duy Tùng: Như trên đã chia sẻ,
năm 2012 vừa qua, ngoài việc gia công sản
phẩm cho công ty mẹ, công ty đã tích cực, nỗ lực
và chủ động đi tìm kiếm việc làm với các đối tác
kinh doanh thuốc BVTV bên ngoài. Hiện nay
công ty có 6 đối tác bên ngoài hệ thống là: Công
ty Nguyên Giáp, Công ty Sutraco, Công ty Hà
Thái, Công ty APC, Công ty Châu Mỹ, Công ty Hoà
Bình. Đây là nguyên nhân chính để chúng tôi ổn
định việc làm và tăng thu nhập cho người lao
động. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thực hiện và
duy trì tốt cơ chế khoán quản, thực hiện 100% kế
hoạch, và đã duy trì thực hiện chế độ làm việc
theo kế hoạch, gắn liền trách nhiệm cá nhân với
chất lượng công việc, trách nhiệm với sản phẩm
chính mình làm ra. Từ nhận thức đúng đắn trên
toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty với
tư tưởng kiên định, vững vàng, không ngại khó
khăn gian khổ giám nghĩ, giám làm, giám chịu
trách nhiệm hăng say trong công tác.
PV: Thưa ông, năm kế hoạch 2013 sắp tới,
ông và Ban lãnh đạo công ty có những phương
hướng gì để tiếp tục duy trì và tăng thu nhập cho
người lao động?
Đ/c Nguyễn Duy Tùng: Chúng tôi xác định
trong năm 2013 vẫn còn nhiều những khó khăn,
chính vì vậy cần làm tốt công tác tư tưởng cho
người lao động để tất cả CBNV trong công ty yên
tâm gắn bó. Chúng tôi cũng nhận định rằng chỉ
có thu nhập ổn định thì mới đảm bảo được sự

quyết tâm chính trị của các cá nhân. Chính vì vậy,
chúng tôi đã quán triệt tư tưởng tới tất cả người
lao động, để mỗi sản phẩm làm ra của người lao
động đều là thành quả của cả một quá trình lao
động chất lượng. Chỉ có đưa ra được những sản
phẩm thực sự có chất lượng cao thì mới có thể là
cơ sở để có thu nhập ổn định.
Chúng tôi cũng đã khuyến khích cán bộ làm
công tác quản lý không ngừng nâng cao năng
lực trong công tác chuyên môn, nhất là công tác
quản lý nguyên phụ liệu, tài chính, quản lý chất
lượng sản phẩm, phát huy những sáng kiến, chủ
động trong việc làm để giảm thiểu những chi phí
không cần thiết trong quá trình sản xuất. Đây
cũng là một nhân tố có thể giúp cho việc tăng
thu nhập cho người lao động.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định tính
chất đặc thù ngành nghề của công ty, nên hết
sức chú trọng làm tốt công tác quan hệ dân vận
đồng thời giữ vững truyền thống, tình cảm gắn
bó vốn có giữa công ty với các cơ quan chính
quyền địa phương nơi công ty đóng quân, từ đó
làm cơ sở để có thể gia tăng được các mối quan
hệ, tìm kiếm các hợp đồng bên ngoài tạo thêm
nhiều công việc cho người lao động, có như vậy
thì mới có thể duy trì và tăng thu nhập cho
người lao động, Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực
và đoàn kết của toàn thể CBNV trong công ty,
chắc chắn năm 2013 thu nhập của người lao
động trong công ty sẽ được duy trì ổn định.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Chúc
ông sức khỏe và Công ty Đông Thái thành công
trong năm kế hoạch 2013./.

NICOTEX SỐ 20 (2012) 19

Hệ thống Nicotex có 3 công ty thành viên là đơn vị sản xuất được đặt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với nỗ lực của ban lãnh đạo công ty,
trong những năm gần đây, các đơn vị sản xuất đã có những thành công trong việc đảm bảo công việc ổn định cho người lao động, nâng
cao thu nhập của người lao động. Công ty Nicotex Đông Thái là một trong số đó. Chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn với đồng chí
Nguyễn Duy Tùng - Giám đốc công ty Nicotex Đông Thái để tìm hiều về vấn đề này.
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NHỔ BỎ

MẦM THÙ HẬN
- Thái Tố Y
Cô hận thù cả nhà.
ịa vị của cô trong gia đình rất tồi tệ. Chị gái đẹp hơn cô.
Bởi muốn có con trai, bố mẹ cứ kiên trì phải đẻ tiếp. Kết
quả đã sinh ra cô, vẫn là con gái. Sau đó lại còn đẻ em trai. Đương
nhiên, em trai được sủng ái nhất.Quan niệm của cha mẹ là con gái sẽ đi
lấy chồng, không quan trọng đối với gia đình, nuôi được là tốt rồi!
Chị gái im lặng, song lại bảo:
- Dựa vào đâu cơ chứ? Không thì đừng sinh con nữa! Kết quả bị
ăn đòn.
Lúc đó cô đã thề, thề sẽ báo thù mọi người. Cô muốn để họ biết sự
lợi hại của cô. Trong ba đứa con, cô học giỏi nhất, bởi vì không có chỗ
nào khác nổi bật, cô đã học thục mạng. Trái tim bé bỏng, nuôi đầy thù
hận. Hận thùlà một cái mầm non, đêm ngày cứ lớn dần.
Cô ít nói, thường một mình ôm sách học, tự giam mình trong nhà.
Cho dù cô đọc sách, mẹ cũng ca thán là lãng phí điện. Thế là cô sang
ngồi dưới cửa sổ nhà hàng xóm, nhờ ánh đèn có thể học đến nửa đêm.
Cô là một cô gái kiên cường, kiên cường đến mức không khóc. Toàn thị
trấn chỉ có cô thi đậu vào trường phổ thông trung học trong huyện. Bố
mẹ không muốn cho cô đi học. Học phổ thông trung học phải ở tại
trường, chỉ ăn một tháng cũng hết mấy chục đồng. Cô nói:
- Con không ăn cơm nhà trường, con tự mang cơm, mang mấy
cái màn thầu, có thể ăn một tuần lễ.
Cuối cùng cô đã đi học, lại cảm thấy vô cùng tự do. Một tuần về nhà
một lần, mamg đủ màn thầu ăn một tuần. Mùa đông còn được, màn
thầu không thiu. Mùa hè có khi màn thầu thiu, cô tiếc không vứt đi,
vẫn ăn hết. Ăn vào đau bụng, cứ phải chạy ra nhà vệ sinh xoành xoạch,
nhưng cô không khóc.
Ba năm tròn, cô luôn luôn xếp thứ nhất trong cả lớp.
Công bố thành tích thi đại học, cô đỗ trạng nguyên toàn thành
phố, được vào trường đại học Bắc Kinh, cả huyện lỵ đồn ầm ĩ. Ai nấy
đều khen, trông con bé, ba năm ăn màn thầu cứng ném chết chó, vẫn
vào đại học Bắc Kinh như thường.
Sau khi đi đại học Bắc Kinh, cô vẫn hướng nội, đi làm thuê những
mấy việc, để không phải xin của gia đình một xu nào. Hơn nữa, trái tim
băng giá của cô cự tuyệt sự ấm cúng, sợ người ta toan tính mình.
Suốt bốn năm ròng, cô trao mình cho sách vở, rồi với thành tích tốt
nhất tại trường, cô lại thi đậu và sang Mỹ du học bằng học bổng nhà
nước. Cả huyện lỵ lại đồn ầm ĩ. Đây là người đầu tiên của thành phố bé
nhỏ ra nước ngoài du học! Nhưng cô không về nhà, không làm rạng rỡ
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cho bộ mặt hư vinh của bố mẹ. Bây giờ cô là của chính mình, không hề
liên quan đến họ.
Sau khi sang Mỹ, cô vẫn sống cô đơn, không có người giao lưu,
trong lòng trống trải, không có cảm giác thân tình, không tin đàn ông.
Thế giới của cô chỉ có mình cô. Cô đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói, chị
đóng kín mình quá, hơn nữa nội tâm đầy hận thù. Người ôm hận chắc
chắn không vui vẻ. Chị phải học để biết yêu, chỉ có yêu mới có thể nhổ
bỏ cái mầm sâu mọt gặm nhấm dần tâm linh chị.
Cô ngẩn người, thế ư? Nghiêm trọng đến thế sao? Xưa nay người
khác có lỗi với cô, cho nên cô luôn luôn từ chối liên hệ với người ta.
Đang lúc nửa đêm, lần đầu tiên cô gọi điện thoại về nhà. Mẹ không
nghe ra giọng cô. Sau khi nghe một tiếng mẹ, bà đã khóc, khóc ai oán,
vừa khóc vừa mắng, gọi bố:
- Con gái út gọi điện về, con gái út gọi điện về…
Bố giằng lấy điện thoại, gọi:
- Con gái ơi…
Ông cũng không sao nói nên lời. Tiếp theo chị gái và em trai đều
chạy đến, giọng nghẹn ngào, hình như cô ban ơn gì cho họ.
Bỏ điện thoại xuống, cô ngồi ngây dại suốt đêm. Hôm sau lại ngây
dại. Cô quyết định về nước.
Phải, quyết định trong giây lát: Về nước! Bao năm nay không về
nhà rồi? Cô lễ mễ xách túi to túi nhỏ, mỗi người trong gia đình đều có
quà. Xuống máy bay, cô thuê xe taxi phóng thẳng về nhà. Bước vào
cửa cô mới phát hiện, ngôi nhà đã cũ nát, hai cây táo già vẫn còn,
đang ra hoa, có mùi thơm thoang thoảng. Bà mẹ hay mắng mỏ đã
già, đang nhặt rau hẹ dưới gốc cây, tóc bạc phơ. Ông bố hay đánh
đòn đang nằm ngửa trên cái ghế nhem nhuốc. Khi ngẩng lên nhìn
thấy cô, ánh mắt bố mẹ đều ngạc nhiên, dơ hai tay không biết làm
gì. Hình như cô là khách, trông cô tây quá, khác hẳn con bé gầy gò
đen đủi mấy năm trước. Thậm chí, sau khi mẹ chạy đến, đứng trước
mặt, không dám ôm con.
Không biết im lặng kéo dài bao lâu, cuối cùng cô đã gọi một tiếng:
- Mẹ!
Mẹ khóc lau nước mắt. Cô cứ tưởng mình đủ kiên cường, tưởng
mình không khóc nữa. Nhưng khi bố đến ôm con gái:
- Con ơi, con đã về!
Thì rút cuộc cô đã khóc.
Cô chia tiền đem về cho mọi người, phần của bố mẹ, phần của chị,
phần của em trai. Bố mẹ để dưỡng lão, chị có thể mua được nhà ở
thành phố, em trai cần mở siêu thị, bây giờ cũng đã có vốn. Làm xong
những việc này, cô lại cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Thì ra nhổ bỏ chiếc mầm thù hận, có thể sung sướng như thế đó./.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Hiện đại nữ báo” số ra ngày 22 tháng 2 năm 2008)

